
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدارسة سور القرآن
 األعرافسورة  .1
 األنفالسورة  .2
 التوبةسورة  .3
 يونسسورة  .4
 هودسورة  .5
 يوسفسورة  .6
 سورة الرعد .7
 سورة إبراهيم .8
 سورة الحجر .9

 سورة النحل .10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ""الجزء الثاني""
 

 

 |:.حلقة حفاظ الوحيني  .:|

 مين الكرآر النسائية لتحفيظ القريخلمدرسة أم ا
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 سـورة األعـراف :: ::

1



 

2 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســـــورة األعـــــراف

 

 بين يدي السورة:

 .سميت بهذا االسم لورود قصة الرجال الذين يكونون على األعراف يوم القيامة 

 .األعراف جمع عرف وهو: المكان المرتفع المشرف، أو السور المضروب بين الجنة والنار 

  وتسمى أيضاً طولى الطوليين، قال السمعاني )وقد روي أن النبي قرأ في المغرب بطولى الطوليين

وإنما ُسميت بذلك ألن أطول السور التي نزلت بمكة سورة األنعام وسورة يعني سورة األعراف، 

 األعراف، واألعراف أطولهما(.

  ا "سورة الميقات(، الشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله )بــ ذكر بعض العلماء أنها تسمى  َولَمَّ

 أَلَْستُ  ". وأنها تسمى )سورة الميثاق(، الشتمالها على حديث الميثاق في قوله "لِِميقَاتِنَا  ُموَسى   َجاءَ 

 ."بَلَى  قَالُوا بَِربُِّكمْ 

 .)والمحور الذين تدور حوله هو عقيدة التوحيد عبر  نزلت سورة األعراف بعد نزول سورة )ص

 رحلة البشرية منذ وجودها األول ومسيرها الطويل إلى نهاية عودتها ورجوعها إلى الدار اآلخرة.

 

 :وخاتمة ما قبلهاالمناسبة بين افتتاحية السورة 

  جاء في ختام سورة األنعام الحديث عن الصراط المستقيم الذي يمثل الدين الخالص والمنهج الصافي

الذي ال يُقبل عند هللا سواه؛ إنه ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وجاء في أول سورة 

 َما اتَّبُِعواْ  " تعالى الدين الحق، والتحذير من الشرك واتخاذ األولياء من دون هللا بإتباعاألعراف األمر 

ن إِلَْيُكم أُنِزلَ  بُِّكمْ  مِّ  ." أَْولِيَاء ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعواْ  َوالَ  رَّ

  ْرِجُعُكمْ  َربُِّكم إِلَى   ثُمَّ  "في أواخر سورة األنعام جاء الحديث عن المعاد والمصير إلى هللا تعالى  مَّ

وفي أول سورة األعراف بيان لما يتم في ذلك اليوم من سؤال للعباد،  "تَْختَلِفُوَن  فِيهِ  ُكنتُمْ  بَِما فَيُنَبِّئُُكم

 (.8، 7، 6وإنبائهم بما كان منهم، ووزن ألعمالهم )اآليات 

  ُتتالحق  ماً مَ في أواخر سورة األنعام بيان أن هللا سبحانه استخلف الناس في هذه األرض، وجعلهم أ

، وفي أوائل سورة األعراف حديث عن "اأْلَْرِض  َخاَلئِفَ  َجَعلَُكمْ  الَِّذي َوهُوَ  "ويخلف بعضها بعضاً 

 الجنة، ثم الهبوط إلى األرض للعيش فيها. -هو وزوجه-األرض وخلق آدم وتصويره وإسكانه 

 

 المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها:

. ولكن سورة األنعام تعالج العقيدة العقيدةعراف هو موضوع سورة األنعام هو العقيدة، وموضوع سورة األ   

في ذاتها؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها؛ وتواجه الجاهلية. أما سورة األعراف فإنها تأخذ طريق آخر، 

وتعرض موضوعها في مجال آخر هو مجال التاريخ البشري، ورحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة والمأل 
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 ســـــــورة األعــــــراف

وفي هذا المدى المتطاول تعرض موكب اإليمان )من لدن آدم  منها.انطلقت  األعلى، وعائدة إلى النقطة التي

 إلى محمد عليهما الصالة والسالم(.

 محاور السورة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (03( إلى اآلية )1من اآلية )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( تبين مهمة القرآن ووجوب 9 – 1اآليات )ويتضح من هذه  ، وتوحيد هللا سبحانه وتعالى؛إتباعه

 اآليات ذلك االتصال الوثيق بينها وبين موضوع السورة الذي يتناول العقيدة في تاريخا الطويل البعيد.

 ( 52 – 11اآليات ) ذكرت اآليات تبين اآليات خلق آدم عليه الصالة والسالم وعداوة الشيطان. وقد

األمر إليه بأن ينذر الناس بهذا  السابقة إنزال الكتاب على الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتوجيه

ن للناس في هذا الكتاب، وهنا ذكرت اآليات أن هللا سبحانه مك   إتباعالكتاب، ودعت المؤمنين إلى 

األرض وجعل لهم فيها معايش، وكيف أهبط اإلنسان إلى األرض ليعمرها ويعيش فيها، وبينت أن 

ها ليعودوا إلى ربهم فيحاسبهم فمنهم من الناس سيعيشون في هذه األرض ويموتون فيها ويخرجون من

 يفوز ومنهم من يخسر.

تشكل هذه اآليات حلقة هامة في موضوع السورة، إذ تبين أن هللا سبحانه هيأ األرض قبل أن  -

ره ، وأهبطه إلى األرض بعدما حصل من آدم وزوجه ما يخلق اإلنسان، ثم خلق اإلنسان وصو 

الحياة في هذه األرض مرحلة ال بد منها في طريق العودة حصل من النسيان والزلة، ولتكون 

 إلى اآلخرة.

 ( فيها تحذير الناس من فتنة الشيطان. وقد بينت اآليات السابقة ما كان من آدم 01 – 56اآليات )

وحواء، وأن الشيطان وسوس لهما وأوقعهما في الزلة، فانكشفت منهما العورات، فجاءت هذه اآليات 

، وأن هذا اللباس تعالى في إنزال اللباس الذي يستر به الناس عوراتهم، ويتزينون بهتبين نعمة هللا 

 يستر الظاهر أما اللباس الباطن فهو لباس التقوى. كما حذرت اآليات من طاعة الشيطان.

 

 أحكام ووصايا:

 مفصالً  محكماً  العباد إليه يحتاج ما كل حوى جليل كتاب فهو للقرآن تعظيم فيه إليك أنزل كتاب. 

 أشد فيكون العصاة القوم قلوب على الهالك يخطر لم وقت في غفلة على باهلل والعياذ العذاب يأتي 

 .ونكاالً  وقعاً 

 أعمالنا على ومطلع منا وقريب األوقات كل في معنا فاهلل غائبين اكن   وما. 

 وفازوا وربحوا دنياهم فباعوا للعمل التوفيق وهداية العلم هداية بين لهم هللا جمع من هم المفلحون 

 .بآخرتهم

 وليس الجنة في منازلهم في المفلحون يستقر عندما اآلخرة في يكون ما هو الحقيقي الخسران 

 .زائل نعيم بفوات الخسران

 بالحزن اإلنسان على يعود وهنا بالنقص اإلنسان تذكير على حريص الشيطان ألن التشكي الشكر آفة 

 شكر عبادة عن اإلنسان يصرف فالتشكي .اآلخرة في الشكر أجر وتضييع الدنيا في والضيق والهم

 .عليه هللا نعم يتذكر وأن يشتكي أال لإلنسان فينبغي النعم
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 ســـــــورة األعــــــراف

 وكذب واستكبار عجب فيها ألن باطل قياس هذا طين من خلق ممن أحسن نار من خلق ما أن قياس 

 والطيش الخفة ففيها النار أما ويطهر ورزانة وسكون وخشوع وهدوء بركات فيه بارد فالطين

 .واالطرق

 واإلصغار والطرد اإلهانة إبليس تكبر جزاء كان. 

  ُالخارجي الجسم تعري إلى يؤدي التقوى من الباطن ريع. 

 النفس تقبله وال ستفحشيُ  ما كل هي الفاحشة. 

 فكمل العقول تستفحشه أو يطاق ال بشيء يأمر ال فاهلل والمصلحة للحكمة تابعة والنواهي األوامر 

 .العباد مصلحة في تصب األوامر

 

 لمسات بيانية:

 ( 0اآلية: ) 

 وتتذكرون؟ وتذك رون تذ ك رون بين الفرق ما -

 تعالى قوله في مثال وهذا أوسع التأمل مساحة تكون تَتََذكَُّرونَ  تأتي لما أنه المعنى في االختالف

هُ ) ونِّي قَالَ  قَْوُمهُ  َوَحاجَّ ِ  فِي أَتَُحاجُّ  َشْيئًا َربِّي يََشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  بِهِ  تُْشِرُكونَ  َما أََخافُ  َواَل  هََدانِ  َوقَدْ  هللاَّ

 هللا آيات في النظر عن الكالم كان قبلها (األنعام﴾ 81﴿ تَتََذكَُّرونَ  أَفاََل  ِعْلًما َشْيء   ُكلَّ  َربِّي َوِسعَ 

 .زمن طول إلى تحتاج أمور ربي هذا ثم ربي هذا ثم ربي وهذا الكون في

 إما منحصرة المسألة أن نجد -الذال على بالتشديد- تذ ك رون أو تذك رون إلى نأتي عندما ولكن

 ِمنْ  تَتَّبُِعوا َواَل  َربُِّكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما اتَّبُِعوا) مثل بتنفيذها يأمرهم وجل عز هللا من أوامر في

 ال مجتزأة منحصرة فالمسألة تقرير أو يأتي األمر (األعراف﴾ 0﴿ تََذكَُّرونَ  َما قَلِياًل  أَْولِيَاءَ  ُدونِهِ 

 ربي وهذا واألرض السموات خلق في التي التأمالت احتاجته الذي الوقت طول إلى تحتاج

 . إبراهيم قصة في آخره إلى ربي وهذا

 .للتأكيد فهو الذال على التشديد وأما

 (4) آية : 

ن َوَكم) تعالى قوله في اإلهالك بعد البأس يأتي كيف -  سورة في (بَأُْسنَا فََجاَءهَا أَْهلَْكنَاهَا قَْريَة   مِّ

 األعراف؟

ن َوَكم) األعراف سورة في تعالى قال  {(4} قَآئِلُونَ  هُمْ  أَوْ  بَيَاتاً  بَأُْسنَا فََجاءهَا أَْهلَْكنَاهَا قَْريَة   مِّ

. اإلجمال بعد التفصيل تعني وهي. والتعقيب بالترتيب تنحصر وال الِذكري للترتيب تأتي الفاء

ل ثم إجمالي بشكل بالموت يأتي أوالً   فَقَدْ ) تعالى قوله في جاء ما آخر ومثال. اإلهالك يفص 

لِكَ  ِمن أَْكبَرَ  ُموَسى   َسأَلُوا َ  أَِرنَا فَقَالُوا َذ  لة جهرة هللا وأرنا مجملة موسى سألوا (َجْهَرةً  هللاَّ . مفص 

بَّهُ  نُوح   َونَاَدى) تعالى قوله في جاء ما وكذلك  اْلَحقُّ  َوْعَدكَ  َوإِنَّ  أَْهلِي ِمنْ  ابُنِي إِنَّ  َربِّ  فَقَالَ  رَّ

 للترتيب هذا خالد ثم محمد دخل. اإلجمال بعد تفصيل (هود{ 42} اْلَحاِكِمينَ  أَْحَكمُ  َوأَنتَ 

 يصير حتى أوالً  غسل هو رجليه، يديه فغسل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول توضأ والتراخي،

 .وضوءً 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (11) آية : 

 الشيطان؟ كلمة تستخدم ولم آدم مع إبليس كلمة استخدمت لماذا -

 َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى إِْبلِيسَ  إاِلَّ  فََسَجُدواْ  آلَدمَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمالَئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ ) البقرة سورة في تعالى قال

ْرنَاُكمْ  ثُمَّ  َخلَْقنَاُكمْ  َولَقَدْ ) األعراف سورة وفي {(04} اْلَكافِِرينَ  ِمنَ   اْسُجُدواْ  لِْلَمآلئَِكةِ  قُْلنَا ثُمَّ  َصوَّ

نَ  يَُكن لَمْ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  فََسَجُدواْ  آلَدمَ  اِجِدينَ  مِّ  أبو آدم إن كما الشياطين أبو هو إبليس {(11} السَّ

 كان من كل على يُطلق والشيطان. الشياطين وأبو البشر أبو بين كان الصراع وبداية البشر

 .الجن   من الكافر الفرد على أي الجن من كافراً 

 (15) آية : 

 ليس إبليس أن العلم مع آلدم بالسجود تعالى هللا أمرهم عندما المالئكة مع إبليس ذكر جاء لماذا -

 المالئكة؟ جنس من

 آلَدمَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمالَئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ ) البقرة سورة آية في آلدم بالسجود المالئكة أمر تعالى هللا

 الخصوص وجه على إبليس وأمر{( 04} اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى إِْبلِيسَ  إاِلَّ  فََسَجُدواْ 

ْنهُ  َخْير   أَنَاْ  قَالَ  أََمْرتُكَ  إِذْ  تَْسُجدَ  أاَلَّ  َمنََعكَ  َما قَالَ ) األعراف سورة آية في  نَّار   ِمن َخلَْقتَنِي مِّ

 لكنه المالئكة مع بالسجود إبليس أمر تعالى هللا أن بالضرورة فليس {(15} ِطين   ِمن َوَخلَْقتَهُ 

 أمراً  آلدم بالسجود وحده إبليس وأمر البقرة سورة آية في كما بالسجود المالئكة أمر تعالى

 .األعراف سورة آية في به خاصاً 

 آلدم؟ بالسجود مأموراً  إبليس كان هل -

اً  أمراً  آلدم بالسجود المالئكة تعالى هللا أمر نعم  إاِلَّ  فََسَجُدواْ  آلَدمَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمالَئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ ) عام 

 َما قَالَ ) خاصاً  أمراً  بالسجود إبليس وأمر (البقرة{ 04} اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى إِْبلِيسَ 

ْنهُ  َخْير   أَنَاْ  قَالَ  أََمْرتُكَ  إِذْ  تَْسُجدَ  أاَلَّ  َمنََعكَ   .(األعراف{ 15} ِطين   ِمن َوَخلَْقتَهُ  نَّار   ِمن َخلَْقتَنِي مِّ

 (14) آية : 

 في تكرمة إبليس نال هل ((12) الُمنظَِرينَ  ِمنَ  إِنَّكَ  قَالَ ( 14) يُْبَعثُونَ  يَْومِ  إِلَى فَأَنِظْرنِي قَالَ ) -

 الباقية؟ الكائنات من يكون بأن طلبه استجابة

 نفى وقد طلبه له يجيب أن من هللا على أهون فهو خاب الحقيقة في لكن اآلية إليه تشير ما هذا

 واإلخبار (إِنَّكَ ) بـ التأكيد أفاد كيف فانظر (الُمنظَِرينَ  ِمنَ  إِنَّكَ  قَالَ ) قوله للسامع التصوير هذا

 في النكتة هي وهذه سؤاله قبل من وقد ره هللا قضاه قد أمر إنظاره أن (الُمنظَِرينَ  ِمنَ ) بصيغة

 ولكنه اإلجابة بعد كرامته على يدل مما لك أجبت أو أنظرتك الجواب يكون أن عن العدول

 .حاصل تحصيل فسؤاله حاصل أمر سأله ما أن أعلمه

 (16) آية : 

 هللا إلى اللوم إبليس رد   لماذا (األعراف( 16) اْلُمْستَقِيمَ  ِصَراطَكَ  لَهُمْ  ألَْقُعَدنَّ  أَْغَوْيتَنِي فَبَِما قَالَ ) -

 أغواه؟ بأنه وتعالى سبحانه

 جاء هو (أَْغَوْيتَنِي فَبَِما) فقال فجاء اختبره هو للسبب، نرجع االبتالء، هو اإلغواء سبب

 فقال بالنتيجة وجاء السبب حذف وهو إضالله في سبباً  فكانت فاختبره ابتاله هو بينما بالنتيجة

 .الكالم في تنطع هذا لكن لجاز يختبره لم لو (أَْغَوْيتَنِي فَبَِما)
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 ســـــــورة األعــــــراف

 (51) آية : 

( 111) إِْخَوتِي َوبَْينَ  بَْينِي الشَّْيطَانُ  نَّزغَ  أَن بَْعدِ  ِمن) اآليات في والوسوسة النزغ بين الفرق ما -

 ؟(األعراف( 51) َسْوَءاتِِهَما ِمن َعْنهَُما ُووِريَ  َما لَهَُما لِيُْبِديَ  الشَّْيطَانُ  لَهَُما فََوْسَوسَ ) و (يوسف

ا) الناس بين اإلخوان، بين تحديداً، األصدقاء بين اإلفساد هو النزغ اللغة حيث من  يَنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ

 الوسوسة بينهم. بإفساد بعض على بعضهم يحمل أن هو النزغ (فصلت( 06) نَْزغ   الشَّْيطَانِ  ِمنَ 

 والنزغ عامة الوسوسة معصية، له يزين معصية، يفعل أمر، له يزين عامة، وهي آخر شيء

 الشَّْيطَانُ  نَّزغَ  أَن بَْعدِ  ِمن) تعالى قال. بينهما يفسد وأن بعض على بعضهم يحمل بأن خاص

 بينهما خصومة هناك يكن لم وحواء آدم مع. وسوس يقل لم ،(يوسف( 111) إِْخَوتِي َوبَْينَ  بَْينِي

 به أغروا بينهم، أفسد يوسف، يقتلوا أن حاولوا فقد خصومة هناك كان يوسف إخوة مع لكن

 . النزغ فيها يدخل ألنه عامة الوسوسة. أفسدوا حتى

 (55) آية : 

 يَا َوقُْلنَا) وورد( األعراف( 55) الشََّجَرةِ  تِْلُكَما َعن أَْنهَُكَما أَلَمْ ) األعراف سورة في تعالى ذكر -

 ِمنَ  فَتَُكونَا الشََّجَرةَ  هَـِذهِ  تَْقَربَا َوالَ  ِشْئتَُما َحْيثُ  َرَغداً  ِمْنهَا َوُكالَ  اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ 

 تلك؟ وليس تلكما استخدام داللة فما (البقرة( 02) اْلظَّالِِمينَ 

 المخاطب ولكن واحدة تعني وهي تلكما قال عاتبهما لما المعصية وبعد قريبة هي ألنها هذه

 . تلكما فقال وحواء آدم المخاطب. الشجرة تلكم وللجمع شجرتين وليستا اثنان

 تأمل ((56) َخْير   َذلِكَ  التَّْقَوىَ  َولِبَاسُ  َوِريًشا َسْوَءاتُِكمْ  يَُواِري لِبَاًسا َعلَْيُكمْ  أَنَزْلنَا قَدْ  آَدمَ  بَنِي يَا) -

 هللا تقوى لمالزمة تشبيه إنه (َخْير   َذلِكَ  التَّْقَوىَ  َولِبَاسُ ) التقوى لمعنى الرائع التصوير هذا

 لباس إلى وخشيته هللا تقوى تتحول كيف لتشهد التحول من قليل وحسبك لثيابه الالبس بمالزمة

 يستر الجسد بعض أن كما الرفيعة األخالق بكماالت صاحبها ويزين النفس عورات يستر

 التقوى فكانت أثرها يمحو ستر من بد ال ولذلك فظاظة أشد النفس عورات أن شك وال. عوراته

 . لها لباس خير

 (57) آية : 

 هل ؟(األعراف( 57) تََرْونَهُمْ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  َوقَبِيلُهُ  هُوَ  يََراُكمْ  إِنَّهُ ) تعالى قوله في( حيث) داللة ما -

 المكان؟ أو الزمان تفيد

 يكون تراه ال مكان من يأتيك أن أخوف يكون يُرى ال عدو من التحذير وهنا التحذير باب من

 أن شيء أنسب هذا إذن الشأن، ضمير احتمال هي التي وبالهاء( إن  ) بـ وجاء. وأشد   أخوف

 يكون فكيف لكم عدو وهو تبصرونه ال وأنتم مكان من يأتيكم أي( تََرْونَهُمْ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ ) يقول

( حيث. )للتحذير مكان أنسب وهي للمكان قطعاً  هي لذا!  تراه؟ ال مكان من عدوك جاءك إذا

 .قليالً  للزمان تأتي قد قال قسم

 ؟(15) الفتح سورة في السوء وظن السوءة هذه بين الشبه وجه وما بالسوءة؟ يقصد ماذا -

 . العورة هي السوءة

 .السيئ يعني الَسْوء
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 لكمال تمثيل على مبنية اآلية ((59) َمْسِجد   ُكلِّ  ِعندَ  ُوُجوهَُكمْ  َوأَقِيُمواْ  بِاْلقِْسطِ  َربِّي أََمرَ  قُلْ ) -

 ذلك؟ كيف عبادته، عاضمو في هللا عبادة على اإلقبال

 يسرة وال يمنة يلتفت ال صوبه إلى وجهه يوجه حين عظيم أمر لمشاهدة المتهيئ حال تخيل

ه في متوان وال متغاض ال قائماً  الوجه جعل ألنه إقامة عليه يطلق المحض التوجه فذلك . التوج 

 .أمامه يراه كأنه هللا على اإلقبال لكمال تمثيالً  الوجوه إقامة بذلك فتكون

 

 الوصايا العملية:

 وقدره هللا بقضاء الرضا عدم وفيه الشكر آفة فإنه التشكي عدم. 

 والخضوع الذل بكامل أريد ما بكل هللا فادعي مشحون الصدر يصبح أشتكي ولم كتمت إذا. 

 ايجابيات إلى المصائب اقلب التشكي عن البعد أردت إذا. 

 (َشاِكِرينَ  أَْكثََرهُمْ  تَِجدُ  َواَل )عظيمة  وعبادات أمور فيه نأل الشكر عن الناس إبعاد إبليس هدف. 

 أعظم التقوى بفقد الضرر الن المعنوي اللباس من أهم التقوى لباس. 

 والعادات العبادات في العدل. 

 الشرك أنواع جميع من خالصة العبادة تكون أن الحرص يجب. 

 بالفحشاء يأمر وال حكمه فيه إال بشي هللا يأمر فال للحكمة تابعه والنواهي األوامر. 

 واستفحاش قبح فيه بشي هللا يأمر ال. 

 وفضل هللا من من ه الهداية. 
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 ســـــــورة األعــــــراف

 (11( إلى اآلية )01من اآلية ): الثانيالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( فيها إباحة الزينة والطيبات وتحريم الفواحش والمنكرات. وقد حذ رت اآليات 04 – 01اآليات )

السابقة من طاعة الشياطين واتخاذهم أولياء من دون هللا، ودعت إلى اإليمان وإخالص الدين هلل 

ينة، ويحلون ما وحده، وبينت هذه اآليات أن المشركين كانوا يحرمون ما أحل هللا من الطيبات والز

؛ ثم بينت اآليات أن حش والبغي والشرك، وهم بهذا يطيعون الشياطين ويتبعونهمهللا من الفوا حرم

 هذه الطيبات مباحة في الدنيا لجميع الناس، ولكنها في اآلخرة خالصة للمؤمنين.

 ( تتحدث عن إرسال الرسل وعاقبة المكذبين41 – 02اآليات ) وقد بينت اآليات السابقة أن هللا .

حرم الفواحش واإلثم والبغي والشرك باهلل واالفتراء عليه، وهذه اآليات تبين جزاء الذين سبحانه 

أشركوا باهلل وافتروا الكذب وأجرموا، فاستحقوا نار جهنم. كما تبين اآليات أن أهل النار يتالعنون 

 فيها، لكن ذلك لن يعفيهم من العذاب، ولن يُخففه عنهم.

 ( بين أصحاب ا42 – 45اآليات ) لجنة وأصحاب النار. فقد ذكرت اآليات السابقة مصير أهل النار

وعذابهم وتالعنهم فيها، وبينت اآليات هنا جزاء أهل الجنة، وأنهم يتنعمون فيها، وقد سلمت قلوبهم 

ت عيونهم  من الغل. ثم استكملت اآليات الصورة بعض مشهد الحوار بين أصحاب الجنة الذين قر 

 ار الذين اعترفوا بذنوبهم بعد أن ضيعوا فرصتهم فاستحقوا اللعنة والعذاب.بنعمة هللا، وأصحاب الن

 ( عن أصحاب األعراف. بينت اآليات السابقة أن الطيبات من الرزق حالل 20 – 46اآليات )

لكنها ستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وبينت اآليات هنا ومباحة في هذه الدنيا للمسلمين والكفار، 

ار يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو الرزق، فيرد عليهم أهل الجنة أن أن أهل الن

هللا حرم ذلك على الكفار. كما ذكرت اآليات السابقة جزاء كل من أصحاب الجنة وأصحاب النار، 

وجاءت هذه اآليات تعرض حال كل من الفريقين في ساحة الحشر، وأن لهم عالمات يُعرفون بها، 

 ف أصحاب األعراف وهم يخاطبون كل فريق بما يناسب مقامه.وموق

تعرض اآليات هنا مشهداً حياً ال يوجد مثله في سائر القرآن، هو مشهد الحوار بين أصحاب  -

الجنة وأصحاب النار من ناحية، وحوار أصحاب األعراف مع أصحاب الجنة وأصحاب النار 

العمل الصالح هو السبيل لدخول الجنة، وأن من ناحية أخرى، لتقرر في النهاية أن اإليمان و

 الكفر والعصيان هو السبيل إلى النار، وهذا المشهد يتفق مع موضوع السورة وسياقها.

 

 أحكام ووصايا:

 فالبد اللباس زينة أنها ويحتمل الصالة في العورة ستر أنها يحتمل مسجد كل عند زينتكم خذوا قوله 

 .حسناً  المصلي لباس يكون أن

 مَ  َمنْ  قُلْ ) قال هللا ألن التسهيل هللا رحمه عثيمين بن الفاضل الشيخ دأب من كان ِ  ِزينَةَ  َحرَّ  الَّتِيَ  هللاَّ

 .(لِِعبَاِدهِ  أَْخَرجَ 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 فيكون والثواب األجر بحصول اآلخرة وفي حاجاتهم بإشباع الدنيا في المؤمنين إال بالطيبات ينتفع ال 

 .القيامة يوم لهم خالصة الطيبات هذه تكون أن لهم مكافئة

 الشرائع كل في هللا حرمها التي المحرمات: 

 .خفي وما منه ظهر ما فعل أو قول من ستفحشا ام كل وهي الفواحش .1

 .الناس وحقوق هللا حقوق على حق بغير البغي .5

 .علم بغير هللا على القول .0

 .باهلل الشرك .4

 يستأخرون وال يوماً  يستقدمون فال أمة لكل محمود األجل. 

 ( َيَْحَزنُونَ  هُمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   فاَل) من والحزن اآلخرة في لهم يحصل ما وهو المستقبل من الخوف 

 .إسراف من منهم كان وما طاعات من حياتهم في فرطوا ما على الماضي

 والباطن الظاهر في والصالح التقوى. 

 الظلم أعظم: 

 .الكذب هللا على يفتري أن .1

 .بآياته يكذب أن .5

 ما وهو الجوارح وعمل القلب عمل أي الصالح والعمل اإليمان بين الجمع القرآن أي في دائماً  نجد 

 .الكامل اإليمان به يحصل

 ما بمقدار أي (ُوْسَعهَا إاِلَّ  نَْفًسا نَُكلِّفُ  الَ ): لقوله الضرورة مع محرم وال عجز مع واجب ال: القاعدة 

 . عنه تسقط الواجبات بعض عن عجز وإذا استطاعته بحسب اإلنسان فيتبقى طاقتها تسعه

 فمن واطمئنانه وراحته القلب سعادة سبب الغل ترك ففي قلوبهم، من الغل نزع الجنة أهل نعيم أعظم 

 .البال مرتاح سعيداً  عاش حسد وال غل بال عاش

 المنازل واقتسموا هللا برحمة الجنة وادخلوا هللا بعفو النار من نجوا الجنة أهل السلف أهل قال 

 .الصالحة وأورثوها بأعمالهم

 متقابلين سرر على إخوان وأهل الجنة باهلل والعياذ بعضاً  بعضهم يلعن أعداء النار أهل. 

 يمكثون وسيئاتهم حسناتهم تساوت قوم هم والصحيح فيهم العلماء اختلف األعراف أصحاب هم من 

 .الجنة يدخلون ثم هللا يشاء أن إلى األعراف في

 عبادة؟ هللا ينسى كيف 

 .التوفيق بعدم الدنيا في .1

 .باهلل والعياذ النار في بالمكث اآلخرة في .5
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 ســـــــورة األعــــــراف

 لمسات بيانية:

 (05) آية : 

مَ  َمنْ  قُلْ ) - ِ  ِزينَةَ  َحرَّ ْزقِ  ِمنَ  َواْلطَّيِّبَاتِ  لِِعبَاِدهِ  أَْخَرجَ  الَّتِيَ  هللا   نظم في األساليب تخرج ((05) الرِّ

 بغرض اإلنكار إلى الحقيقي معناه من خرج كيف اآلية في االستفهام فتأمل حقيقتها عن القرآن

 البيان منهم يطلب علم أهل بمنزلة منه جهالً  العباد على هللا زينة حرم من جعل إذ التهكم

 .واإلفادة

 (41) آية : 

بُواْ  الَِّذينَ  إِنَّ ) -  يَلِجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  َوالَ  السََّماء أَْبَوابُ  لَهُمْ  تُفَتَّحُ  الَ  َعْنهَا َواْستَْكبَُرواْ  بِآيَاتِنَا َكذَّ

 صورة سامعها خيال في ترسم التي القرآنية الصورة هذه تأمل ((41) اْلِخيَاطِ  َسمِّ  فِي اْلَجَملُ 

 سم في الجمل لولوج أخرى متخيلة وصورة واحداً  باباً  وليس أبواب السماء أبواب لفتح متخيلة

 اليائسة الجمل محاوالت بتخيل التخيلية الصورة هذه في الحركة وتدب. اإلبرة ثقب وهو الخياط

 المحضة اإللهية الخيرات من الحرمان لمعنى جامعة صورة إنها. اإلبرة ثقب دخول المتكررة

 . بعدها الجنة دخولهم واستحالة

 (41) آية : 

ن لَهُم) -  متخيلة جديدة صورة ((41) الظَّالِِمينَ  نَْجِزي َوَكَذلِكَ  َغَواش   فَْوقِِهمْ  َوِمن ِمهَاد   َجهَنَّمَ  مِّ

 يفرشه ما والغواشي فالمهاد حقيقتها عن األلفاظ تنقلب كيف فانظر جهنم نار في العذاب أللوان

 أدوات إلى المريحة الوسائل هذه تتحول اآلية وفي. للنوم اضطجاعه عند به ويتغطى اإلنسان

 كناية بالغواشي منها فوقهم هو وما بالمهاد النار من تحتهم هو ما اإللهي البيان فشب ه للعذاب

 . حسيسها من هللا أعاذنا جهنم في لهم الراحة انتفاء عن

 (40) آية : 

َ  إِنَّ  قَالُواْ  الَِّذينَ ) -  ُرُسل   َجاءُكمْ  قَدْ  قُلْ  النَّارُ  تَأُْكلُهُ  بِقُْربَان   يَأْتِيَنَا َحتَّىَ  لَِرُسول   نُْؤِمنَ  أاَلَّ  إِلَْينَا َعِهدَ  هللا 

ن  أخرى آية وفى (عمران آل (180) َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن قَتَْلتُُموهُمْ  فَلِمَ  قُْلتُمْ  َوبِالَِّذي بِاْلبَيِّنَاتِ  قَْبلِي مِّ

( األعراف( 40) تَْعَملُونَ  ُكنتُمْ  بَِما أُوِرْثتُُموهَا اْلَجنَّةُ  تِْلُكمُ  أَن َونُوُدواْ  بِاْلَحقِّ  َربِّنَا ُرُسلُ  َجاءتْ  لَقَدْ )

 والتذكير؟ التأنيث داللة ما

َ  إِنَّ  قَالُواْ  الَِّذينَ ) قالوا الذين اسرائيل بني في هي األولى  يَأْتِيَنَا َحتَّىَ  لَِرُسول   نُْؤِمنَ  أاَلَّ  إِلَْينَا َعِهدَ  هللا 

 ففي الثانية أما. قليل النار؟ تأكله بقربان جاءهم واحد كم (عمران آل( 180) النَّارُ  تَأُْكلُهُ  بِقُْربَان  

 الرسل كل القيامة يوم اآلخرة الناس، تعالى هللا يخاطب عندما الحساب عند القيامة يوم اآلخرة

 .إليهم بعثوا الذين الرسل كثرة على للداللة

 (44) آية : 

ا َوَجدتُّم فَهَلْ  َحق ًا َربُّنَا َوَعَدنَا َما َوَجْدنَا قَدْ  أَن النَّارِ  أَْصَحابَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  َونَاَدى) -  َربُُّكمْ  َوَعدَ  مَّ

ِ  لَّْعنَةُ  أَن بَْينَهُمْ  ُمَؤذِّن   فَأَذَّنَ  نََعمْ  قَالُواْ  َحق ًا  بين اآلخرة في الخطاب ((44) الظَّالِِمينَ  َعلَى هللا 

 قال عندما أي القول دون النداء اختير فلِمَ  بالنداء عنه وعبَّر الجنة وأصحاب النار أصحاب

 ؟(النَّارِ  أَْصَحابَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  َونَاَدى) تعالى
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 أسماع بلوغه عن كناية القول دون بالنداء النار ألصحاب الجنة أصحاب خطاب في إن

 قوله مع سيما ال ذلك تقتضيان النار وسعة الجنة سعة فإن البعد سحيقة مسافة من النار أصحاب

 .(األعراف( 46) ِحَجاب   َوبَْينَهَُما)

 (42) آية : 

 سورة في بينما (يوسف( 07) َكافُِرونَ  هُمْ  بِاآلِخَرةِ  َوهُم) اآلية في( هم) تكرار داللة ما -

ِ  َسبِيلِ  َعن يَُصدُّونَ  الَِّذينَ )( هم) يكرر لم األعراف  َكافُِرونَ  بِاآلِخَرةِ  َوهُم ِعَوًجا َويَْبُغونَهَا هللا 

 ؟((42)

. (هم) ِذكر عدم من آكد (كافرون هم). التوكيد يفيد التكرار التكرار؟ لماذا النحوي الحكم نعرف

 نوضح. مؤكدة ليست واألخرى مؤكدة اآليتين إحدى. التوكيد اللغة في التكرار أغراض أهم من

ن   فَأَذَّنَ ) األعراف في أوالً  المسألة ِ  لَّْعنَةُ  أَن بَْينَهُمْ  ُمَؤذِّ ونَ  الَِّذينَ ( 44) الظَّالِِمينَ  َعلَى هللا   َعن يَُصدُّ

ِ  َسبِيلِ   الظالمين على هللا لعنة. تكرار دون من(( 42) َكافُِرونَ  بِاآلِخَرةِ  َوهُم ِعَوًجا َويَْبُغونَهَا هللا 

 إِنِّي) يوسف سورة في: أخرى وآيات يوسف سورة إلى نأتي. هللا سبيل عن يصدون الذين

ِ  يُْؤِمنُونَ  الَّ  قَْوم   ِملَّةَ  تََرْكتُ   الظالم؟ أو الكافر األشد، أي   ((07) َكافُِرونَ  هُمْ  بِاآلِخَرةِ  َوهُم بِاهلل 

 األولى أيهما (كافرون) قال وهنا (الظالمين) قال هناك. مسلماً  يكون قد الظالم ألن أشد الكافر

 . الكافرين مع( هم) فوضع أولى الكافرون بالتوكيد؟

 (46) آية : 

 معنى ما ((46) ِرَجال   األَْعَرافِ  َوَعلَى ِحَجاب   َوبَْينَهَُما) األعراف سورة في تعالى قال -

 فقط؟ الرجال بها يقصد أو والنساء الرجال تشمل هي وهل األعراف؟

 بين المضروب السور أي األعراف كلمة. النار وأهل الجنة أهل بين حاجز حجاب األعراف

 فيها معينة مسألة على يتكلم هو: رجال. عالي باعتباره ُعرف جمع األعراف. والنار الجنة

 على الكالم اآلن هو لكن امرأة أو رجالً  كان سواء وسيئاته حسناته تستوي لمن األعراف كالم،

 عن تخبر كما هكذا فالحادثة ينادون الذين وإنما جميعاً  األعراف أهل على يتكلم ال رجال

 .الرجال عن فيها يتكلم رجال فيها الحادثة هذه مجموعة، في شخص

 

 الوصايا العملية:

 أمور: مسجد كل عند زينتكم خذوا (01)اآلية  من نأخذ 

 .الصالة في العورة ستر .1

 .حسنا يكون نأ البد العورة به تستر الذي اللبس .5

 الصحية التغذية إن :العلماء وقال واللبس، كاألكل المباحة، األمور في الحد عن زيادة هو اإلسراف 

 إِنَّهُ  تُْسِرفُواْ  َوالَ  َواْشَربُواْ  َوُكلُواْ ) يةاآل هذه من استنبطوه ما وهذا ،صالة كل بعد قليال اإلنسان يأكل أن

 التغذية خبراء وينصحون (صلبه يقمن لقيمات آدم ابن بحسب) السنة في ورد وقد (اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ  الَ 

 .اليوم في وجبات بخمس السكر مرضى
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 ســـــــورة األعــــــراف

 مَ  َمنْ  قُلْ ) قال هللا نأل التسهيل يحب عثيمين ابن الشيخ كان ِ  ِزينَةَ  َحرَّ  َوالطَّيِّبَاتِ  لِِعبَاِدهِ  أَْخَرجَ  الَّتِيَ  هللاَّ

ْزقِ  ِمنَ   (الرِّ

 الشرائع كل في هللا حرمها التي المحرمات: 

 .وفعل قول من مستفحش كل وهي الفواحش .1

 .الناس وحقوق هللا حقوق على حق بغير البغي .5

 .باهلل الشرك .0

 .علم بغير هللا على القول .4

 الضرورة مع محرم وال عجز مع واجب ال / القاعدة. 

 كان والحسد الغل من سليم قلبه كان فمن القلب، سعادة الغل ترك ففي الغل، يترك أن لإلنسان ينبغي 

نْ  ُصُدوِرِهم فِي َما َونََزْعنَا) الجنة أهل نعيم أعظم من كان لذلك البال، مرتاح سعيدا ( مِّ  ِغلٍّ

 ءُ ) متقابلين سرر على إخوان الجنة وأهل أعداء النار أهل  إاِلَّ  َعُدو   لِبَْعض   بَْعُضهُمْ  يَْوَمئِذ   اأْلَِخالَّ

 .(اْلُمتَّقِينَ 

 عباده هللا ينسى كيف: 

 .التوفيق بعدم /الدنيا في °

 .النار في والخلود بالمكث /اآلخرة في °

 وسيئاتهم حسناتهم تساوت من أنهم والصحيح األعراف، هم من في العلماء اختلف. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (30( إلى اآلية )15من اآلية ): الثالثالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( تابعة للمقطع السابق والذي يتحدث عن أصحاب األعراف، ففيها تعود اآليات إلى 20 – 25اآليات )

له على علم، وجعله هدى ورحمة للمؤمنين، وأن أهل النار كذبوا به، فلما  بيان أن هللا أنزل كتاباً فص 

لدنيا رأوا تحقق ما وعد به يوم القيامة اعترفوا به وأخذوا يبحثون عن الشفعاء ويتمنون الرجوع ل

 ليعملوا، وهيهات، فقد خسروا أنفسهم.

 ( فيها توجيه أنظار العباد وعقولهم إلى بعض مظاهر قدرة هللا سبحانه في هذا 28 – 24اآليات )

الكون. وقد عرضت اآليات السابقة بعض المشاهد مما يكون في يوم القيامة، وجاءت اآليات هنا 

تكون هذه الشواهد سبيالً لالعتبار والتفكر، ودليالً تعرض عدداً من مشاهد قدرة هللا تعالى عسى أن 

 يقود إلى اإليمان.

 ( تتحدث عن قوم نوح عليه السالم وموقفهم من دعوته. فلما بين سبحانه كمال 64 – 29اآليات )

وما فيها من تحذير الكفار ووعيدهم قدرته وبديع صنعته في اآليات السابقة؛ ذكر هنا قصص األمم 

ة على الصواب، وقد بينت اآليات السابقة أن الماء قد يكون سبباً في إحياء األرض بعد لتنبيه هذه األم

 موتها، وفي هذه اآليات بيان أن الماء من جنود هللا التي يمكن أن تهلك الكفار والمجرمين.

 ( تتحدث عن عاد وموقفهم من دعوة نبيهم هود عليه السالم، فلما بين سبحانه ما 75 – 62اآليات )

لنوح عليه السالم مع قومه، حيث كفروا به وكذبوه فأهلكهم، وجعلهم عبرة، ذكر هنا قوم هود  جرى

عليه السالم مبيناً أنهم لم يعتبروا بقوم نوح، ولم يؤمنوا بما جاءهم به نبيهم، بل أصروا على الكفر 

 والتكذيب فاستحقوا أن ينزل بهم بأس هللا وعقابه.

 

 أحكام ووصايا:

 ندم وال لوم ينفع ال فحينها أخبار من فيه ما ويقع العين رأي فيه ذكر ما يرون عندما أي تأويله قوله 

 .شفيع وال

 االطمئنان من تزيد جليلة قلبية عبادة وهي هللا مخلوقات في التأمل يكثر أن لإلنسان ينبغي. 

 والسكون الطمأنينة من فيه لما والعبادة الطاعة في الليل وقت من يستفيد أن لإلنسان ينبغي. 

 سنة ستين عبادة من خير التفكر في ساعة عبادة. 

 الحسنى أسمائه بمدارسة وكذلك هللا خلق في بالتفكر يكون القلب في هللا تعظيم. 

 هللا يطوي حتى واستمرار بانتظام يتعاقبان ونهار ليل واالستمرار الدوام على أي حثيثاً  يطلبه قوله 

 .العالم هذا

 إحكامه يتضمن فهو: واألمر وقوله .والقدرية الكونية أحكامه: يتضمن فالخلق (اْلَخْلقُ  لَهُ  أاَلَ ): قوله 

 .البقاء دار في يكون وذلك الجزاء أحكام ثم الشرعية الدينية
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 ســـــــورة األعــــــراف

 تَبَاَركَ : قوله(  ُ  شيء كل في بركته فاطلب غيره في وبارك نفسه في سبحانه تبارك (اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 .الكثير والبر الجزيل الخير بإحالل غيره في وبركته وكمالها أوصافه لعظمة ذاته في فبركته

 آخر الرسول وصاحب أسلم هريرة أبو مثل كثير عمله لكن قليل عمره تكون والعمل العمر في البركة 

 من وكان كثيرة أحاديث روى لكنه قصيرة وسلم عليه هللا صلى للرسول مالزمته مدة فكانت حياته

 .الحديث رواة أكثر

 المباركة األطعمة من: 

 .زمزم ماء .1

 .الزيتون زيت .5

 .البركة حبة .0

 .اللبن .4

 له هللا رحمه نفحات من أقرب كان كلما إحساناً  أكثر العبد كان كلما. 

 فمنها بالتربة القلوب شبه: 

 .وتنفع وتنبت الماء تقبل طيبة تربة .1

 .تنفع وال تنبت وال الماء تقبل ال خبيثة تربة ومنها .5

 هللا عذاب من المنجية األسباب: 

 .هللا تقوى .1

 .وباطناً  ظاهراً  .5

 بينهما وشتان نوعين االنتظار: 

 .العقاب وقوع يخشى من انتظار .1

 .والثواب النصر هللا من يرجو من انتظار .5

 

 لمسات بيانية:

 (20) آية : 

 ؟ (األعراف( 20) بِاْلَحقِّ  َربِّنَا ُرُسلُ  َجاَءتْ  قَدْ ) تعالى قوله في والتأنيث التذكير داللة ما -

َ  إِنَّ  قَالُوا الَِّذينَ )  ُرُسل   َجاَءُكمْ  قَدْ  قُلْ  النَّارُ  تَأُْكلُهُ  بِقُْربَان   يَأْتِيَنَا َحتَّى لَِرُسول   نُْؤِمنَ  أاَلَّ  إِلَْينَا َعِهدَ  هللاَّ

 هؤالء (عمران آل( 180) َصاِدقِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قَتَْلتُُموهُمْ  فَلِمَ  قُْلتُمْ  َوبِالَِّذي بِاْلبَيِّنَاتِ  قَْبلِي ِمنْ 

 الَِّذينَ  يَقُولُ  تَأِْويلُهُ  يَأْتِي يَْومَ  تَأِْويلَهُ  إاِلَّ  يَْنظُُرونَ  هَلْ ) تعالى قوله في أما الرسل من مجموعة

 الَِّذي َغْيرَ  فَنَْعَملَ  نَُردُّ  أَوْ  لَنَا فَيَْشفَُعوا ُشفََعاءَ  ِمنْ  لَنَا فَهَلْ  بِاْلَحقِّ  َربِّنَا ُرُسلُ  َجاَءتْ  قَدْ  قَْبلُ  ِمنْ  نَُسوهُ 

 جميع هم المذكورون (األعراف( 20) يَْفتَُرونَ  َكانُوا َما َعْنهُمْ  َوَضلَّ  أَْنفَُسهُمْ  َخِسُروا قَدْ  نَْعَملُ  ُكنَّا

 . مؤنثاً  الفعل جاء لذا األولى من أكثر وهم الرسل

 (24) آية : 

 الجامدة المواد على الحياة القرآن يخلع كيف انظر ((24) َحثِيثًا يَْطلُبُهُ  النَّهَارَ  اللَّْيلَ  يُْغِشي) -

 والنهار الليل القرآني البيان يجعل اآلية هذه ففي إنسانية حياة فتصبح لترقى الطبيعية والظواهر
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 إرادة له الواعي الشخص سمت في هنا الليل لنا صور وقد. وحركة حياة يفيضان شخصان

 أن محال ولكنه الساعة قيام حتى ينقطع ال دائماً  مستمراً  مسرعاً  النهار يطلب هو فها وقصد

 .(يس( 41) النَّهَارِ  َسابِقُ  اللَّْيلُ  َواَل ) تعالى قال فقد به يلحق

 (22) آية : 

 الكريم؟ القرآن في والخفية الخيفة بين الفرق ما -

بَّكَ  َواْذُكر) األعراف سورة في تعالى قال عاً  نَْفِسكَ  فِي رَّ  اْلقَْولِ  ِمنَ  اْلَجْهرِ  َوُدونَ  َوِخيفَةً  تََضرُّ

نَ  تَُكن َوالَ  َواآلَصالِ  بِاْلُغُدوِّ   اْدُعواْ ) أيضاً  األعراف سورة في تعالى وقال {(512} اْلَغافِلِينَ  مِّ

عاً  َربَُّكمْ   .{(22} اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  الَ  إِنَّهُ  َوُخْفيَةً  تََضرُّ

 . الخوف من والخيفة (خفيا نداء ربه نادى إذ) الخفاء من الخفية اللغة في

 (26) آية : 

ِ  َرْحَمتَ  إِنَّ ) - نَ  قَِريب   هللا   وقريب بالمؤنث جاءت رحمة كلمة (األعراف( 26) اْلُمْحِسنِينَ  مِّ

 هذا؟ في البيانية اللمسة فما بالمذكر

 من قريب هللا إن) واحد العام المعنى يبقى حذفنا إذا بحيث عنه االستغناء يصح الرحمة اآلية في

 يبقى إليه، المضاف بحسب وتأنيثها تذكيرها يمكن( وبعض كل) حتى يجوز لغوياً (. المحسنين

 رحمته معنيين كسب قريب قال لما فقط القريبة هي الرحمة ستكون قريبة قال لو االختيار سبب

 .قريب وهو

 (27) آية : 

 الكريم؟ القرآن في ورياح ريح كلمة بين الفرق ما -

 للخير الكريم القرآن في تستعمل فهي الرياح كلمة أما للش ر تستعمل الكريم القرآن في ريح كلمة

 .المبش رات كالرياح

يَاحَ  يُْرِسلُ  الَِّذي َوهُوَ )) تعالى قوله في الفعل صيغة اختالف لماذا -  َحتَّى َرْحَمتِهِ  يََديْ  بَْينَ  بُْشراً  الرِّ

يِّت   لِبَلَد   ُسْقنَاهُ  ثِقَاالً  َسَحاباً  أَقَلَّتْ  إَِذا  نُْخِرجُ  َكَذلِكَ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمن بِهِ  فَأَْخَرْجنَا اْلَماء بِهِ  فَأَنَزْلنَا مَّ

 ؟(األعراف{( 27} تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  اْلمْوتَى

 إِلَى َربَّهُمْ  اتَّقَْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ ) ماضية بأفعال المستقبلية األحداث عن أحياناً  تعب ر األفعال زمن

 فَاْدُخلُوهَا ِطْبتُمْ  َعلَْيُكمْ  َساَلم   َخَزنَتُهَا لَهُمْ  َوقَالَ  أَْبَوابُهَا َوفُتَِحتْ  َجاُؤوهَا إَِذا َحتَّى ُزَمراً  اْلَجنَّةِ 

 ماضي حدث عن تُعب ر الحال حكاية مضارعة بأفعال الماضية واألحداث (الزمر{ 70} َخالِِدينَ 

 َوهُوَ ) األعراف سورة في تعالى قوله مثل أمامنا الحدث نستحضر أن دنري كأنما مضارع بفعل

يَاحَ  يُْرِسلُ  الَِّذي يِّت   لِبَلَد   ُسْقنَاهُ  ثِقَاالً  َسَحاباً  أَقَلَّتْ  إَِذا َحتَّى َرْحَمتِهِ  يََديْ  بَْينَ  بُْشراً  الرِّ  بِهِ  فَأَنَزْلنَا مَّ

 .{(27} تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  اْلمْوتَى نُْخِرجُ  َكَذلِكَ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمن بِهِ  فَأَْخَرْجنَا اْلَماء

 (64) آية : 

بُوهُ ) - بُواْ  الَِّذينَ  َوأَْغَرْقنَا اْلفُْلكِ  فِي َمَعهُ  َوالَِّذينَ  فَأَنَجْينَاهُ  فََكذَّ  يختصر كيف تأمل ((64) بِآيَاتِنَا َكذَّ

 بأن تعلم فأنت التعقيب على الدالة (فَأَنَجْينَاهُ ) قوله في الفاء وجود فمع الزمن اإللهي البيان

 الوقائع يرتب ذلك بعد ثم الفلك وصناعة الوحي أعقب ثم العامة ثم القادة من كان التكذيب

 مع باإلغراق اإلخبار على مقدماً  وجعله باإلنجاء اإلخبار هذا في أسرع هللا إن. األهمية بحسب
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 الَِّذينَ  َوأَْغَرْقنَا اْلفُْلكِ  فِي َمَعهُ  َوالَِّذينَ  فَأَنَجْينَاهُ  فََكذَّبُوهُ ) المكذبين إغراق تقديم العبرة مقتضى أن

بُواْ  م. (بِآيَاتِنَا َكذَّ ة وتعجيالً  المؤمنين بإنجاء لالهتمام اإلنجاء قد   .المؤمنين من السامعين لمسر 

 (62) آية : 

  ؟((62) هُوداً  أََخاهُمْ  َعاد   َوإِلَى) تعالى قوله في الواو داللة ما -

 معطوفة(( 62) هُوداً  أََخاهُمْ  َعاد   َوإِلَى) قال ثم قصة كل األعراف في الرسل قصص قرأنا لو

 أَْرَسْلنَا) على معطوفة( َعاد   َوإِلَى) ثم نوح قصة تأتي ثم(( 29) قَْوِمهِ  إِلَى نُوًحا أَْرَسْلنَا لَقَدْ ) على

 هذ( عاد وإلى) نقول. منصوبة به مفعول أخاهم هوداً، أخاهم عاد إلى وأرسلنا يعني (نُوًحا

 َوإِلَى) قال ثم فيها وما عاد على تكلم(( 70) َصالًِحا أََخاهُمْ  ثَُمودَ  َوإِلَى) قال ثم العطف واو الواو

 . ((70) َصالًِحا أََخاهُمْ  ثَُمودَ 

 (69) آية : 

 وبصطة؟ بسطة بين البياني الفرق ما -

( 69) بَْصطَةً  اْلَخْلقِ  فِي َوَزاَدُكمْ ) و بالسين (البقرة( 547) َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِي بَْسطَةً  َوَزاَدهُ )

 أظهر والصاد تبدل وأحياناً  بالسين أصلها هي قوم، وهؤالء واحد هذا بالصاد، (األعراف

 .النحاة يقول كما وأقوى

 (71) آية : 

ن َعلَْيُكم َوقَعَ  قَدْ  قَالَ ) - بُِّكمْ  مِّ  فكالهما اآلية، في والتأخير التقديم تأمل ((71) َوَغَضب   ِرْجس   رَّ

م. تعالى هللا كالم بالغة على يدل ن َعلَْيُكم) فقد  بُِّكمْ  مِّ  المغضوب ذكر بتعجيل لالهتمام (رَّ

 هو الرجس ألن الرجس عن الغضب وأخر. بالتوبة يبادرون لعلهم لبصائرهم إيقاظاً  والغاضب

 أمراً  الضالل على استمرارهم كان بحيث خبث على فطرهم هللا أن على دل   قد نفوسهم خبث

 .جلياً 

 

 الوصايا العملية:

 المستقيم الطريق إلى ويهديهم للمؤمنين ورحمة هدى وأنه القرآن بركة. 

 غفلة نظرة ال تفكرنظرة  هللا مخلوقات إلى فينظر للتفكر دعوه السماوات خلق في. 

 قلبه في هللا تعظيم. 

 الدعاء آداب: 

 .واالنكسار والذل التضرع °

 .الدعاء وإسرار هلل واإلخالص الرياء، عن البعد :ُخفيه °

 .يُطلب ال شيء طلب أو الصوت رفع بعدم الدعاء في االعتداء عدم °

 .هللا وفضل الدعاء إجابة راجيةً  وطمعاً  خوفاً  الدعاء يكون أن °

 .باهلل الظن إحسان °
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 مرتبه أعلى وهو عباده كل في مطلوب واإلحسان الدعاء، في ُمحسنة تكونين الدعاء آداب طبقتي إذا 

 .الدين مراتب من

 هللا رحمة إلى أقرب كان إحسان أكثر اإلنسان كان كلما. 

 مباركةً  اجعلني اللهم) والبر الكثير الخير بإحالل غيره في بارك نهوأ وصفاته كماله في تبارك هللا أن 

 (.كنت أينما

 (أوالدك مالك، عمرك،) األشياء جميع في البركة هللا من اطلبي..... 

 صغرأ وشكله كبير العمر يكون أن العمر في البركة من. 

 المناعة تزيد النوم قبل بالليل حبه عشرين تؤكل / البركة حبة المباركة األطعمة من. 

 سقم لكل شفاء وهو مبارك زمزم ماء. 

 يبعد واللبن (منه وزدنا فيه لنا بارك اللهم) يقول وسلم عليه هللا صلى النبي وكان بركه فيه / اللبن 

 .القلق ويبعد الدموية الدورة وينشط التوتر

 كافيه وجبه وحده فاللبن السكر مرض يسبب ألنه دسمه وجبه مع اللبن يؤخذ ال /تنبيه. 

 تشبع أن السنة كِ رْ تَ  نومِ  السكر، مرض يسبب الشبع. 

 مباركه شجره من / الزيتون زيت األطعمة من. 

 والعسل التمر المباركة األطعمة من. 

  ضعيه سنه، ترك فيه ال :فقال يرمى ال حتى آكله هل المتبقي الطعام عن عثيمين ابن سئل عندما 

 .للحيوانات

 رحمته وآثار هللاقدرة  آثار. 

 توزيعه يختلف ولكن سنه كل الكمية بنفس السماء من ينزل المطر . 

 والكبر ،ربَ الكِ  عليهم يغلب القوم ِعلي ة وهم المأل: 

 .الحق قبول من يمنع °

 .اآليات تدبر من يمنع °

 .العلم طلب من يمنع °

 .خير كل من يمنع °

 حدأ كل به يعلم ال فالخفي ،خفي أو ظاهراً  كان سواء الكبر من اإلنسان يحذر. 

 ولين للقلوب وترقيق شفقه فيه يكون واألسلوب والنصح، هللا إلى الدعوة أساليب األنبياء من نأخذ. 

 التقوى هللا عذاب من المنجية األسباب من. 

 التشكي الشكر آفة. 
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 (51( إلى اآلية )37من اآلية ): الرابعالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( تتحدث عن ثمود وموقفهم من دعوة نبيهم صالح عليه السالم. فقد تحدثت اآليات 79 – 70اآليات )

السابقة عن قصة هود عليه السالم ومبينة أن قومه قد كفروا به وكذبوه، وأن هللا سبحانه أخذهم 

ى نبيه هوداً والذين آمنوا معه، وتحدثت اآليات هنا عن قصة مشابهة هي قصة صالح  بالعذاب ونج 

ى نبيه صالح والذين آمنوا معه.عليه   السالم مع قومه الذين كفروا به وكذبوه، فأهلكهم هللا بعد أن نج 

 ( تتحدث عن قوم لوط عليه السالم وموقفهم من دعوته. وقد ذكرت اآليات السابقة 84 – 81اآليات )

م هللا بثالثة الذين كذبوه، فأهلكه قصة صالح، وهنا قصة مماثلة وهي قصة لوط عليه السالم مع قومه

أصناف من العذاب وهي: طمس أعينهم، وجعل عالي القرية سافلها، وإمطارها بالحجارة المسومة، 

 لكن هنا اآليات اقتصرت على ذكر مطر العذاب.

 ( قصة أخرى من قصص األنبياء، وهي قصة شعيب عليه السالم مع قومه الذين 90 – 82اآليات )

 تبروا واستمروا على ضاللهم وظلمهم حتى نزل بهم العذاب.كان حالهم كحال من سبقهم، إذ لم يع

 ( بعد ذكر بعض من قصص المرسلين مع أقوامهم، جاءت هذه اآليات لتقرير سنة 92 – 94اآليات )

 هللا تعالى في إرسال الرسل، وابتالء أهل القرى بالسراء والضراء. 

 

 أحكام ووصايا:

 باهرة عظيمة آية فكانت نفسه إلى أضافها هللا ألن فاضلة شريفة ناقة صالح ناقة. 

 الناقة لبن من يشربون الماء من فيه يشربون ال الذي فاليوم يوم وللناقة الماء من يشربون يوم لهم. 

 فحق أنبيائهم على وتمردوا وكذبوا عتوا ولكنهم والرغيدة الهانئة الحياة سبل الهالكة لألقوام هللا مكن 

 .باهلل والعياذ العذاب عليهم

 و صالح قوم اقترحها ملساء صماء صخرة من خرجت الناقة أن في ورد ما أن السعدي الشيخ يقول 

 الجبل له وانفلق رغيات ثالث رغى عقروها حين فصيالً  لها أن و الحامل تمخض تمخضت أنها

 ثم مصغرين األول اليوم في تصبحوا أن العذاب نزول آية أن قال السالم عليه صالح وأن، فيه ودخل

 ينبغي ال التي اإلسرائيليات من هذا كل مسودة وجوههم تكون الثالث اليوم ثم محمرين الثاني اليوم

 . هللا كتاب تفسير في نقلها

 عليه كان سيئة سنة سن ومن بعدهم لمن سيئة سنة وسنوا باهلل والعياذ اللواط فاحشة ابتدعوا لوط قوم 

 .القيامة يوم إلى بها عمل من ووزر وزرها

 والعافية السالمة هللا نسأل المنكر فعل باشر من مع سواء اإلثم في المنكر على الموافق. 

 وتوافقت األسباب تواترت ولو نافذة هللا فإرادة الحق على أيضاً  والثبات هللا بمشيئة والتوفيق الهداية 

 .القوى

 نوعان لعباده سبحانه فتحه (اْلفَاتِِحينَ  َخْيرُ  َوأَنتَ ): قوله : 
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 .الضالل من والهدى الباطل من الحق بتبيين العلم فتح .1

 .للصالحين واإلكرام والنجاة الظالمين على العقوبة وإيقاع بالجزاء فتحه .5

 عليهم أدر طغيانهم في استمروا إن ولكن إليه يرجعون لعلهم والضراء بالبأساء القرى أهل هللا يأخذ 

 .باهلل والعياذ بغتة العذاب فيأتيهم يفتروا حتى وضر بؤس من بهم مر ما ونسوا النعيم

 

 لمسات بيانية:

 (74) آية : 

 فَاِرِهينَ  بُيُوتًا اْلِجبَالِ  ِمنَ  َوتَْنِحتُونَ ( )الحجر( 85) آِمنِينَ  بُيُوتًا اْلِجبَالِ  ِمنَ  يَْنِحتُونَ  َوَكانُواْ ) -

 نستخدم فمتى ؟(األعراف( 74) بُيُوتًا اْلِجبَالَ  َوتَْنِحتُونَ ) الجبال ينحتون ومرة (الشعراء( 149)

  نستخدمها؟ ال ومتى( من)

 على يدل بما جاء أكثر العمران في التوسع كان فلما أكثر األعراف في العمران في التوسع

 َوتَْنِحتُونَ ) قال العمران في التوسع في السياق يكن لم ولما( بُيُوتًا اْلِجبَالَ  َوتَْنِحتُونَ ) قال التوسع

 .((149) فَاِرِهينَ  بُيُوتًا اْلِجبَالِ  ِمنَ 

 (78) آية : 

ْجفَةُ  فَأََخَذْتهُمُ ) -  والرجفة. باليد الشيء تناول األخذ حقيقة ((78) َجاثِِمينَ  َداِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحواْ  الرَّ

 مستعادة حية بصورة خيالك وتُعمل سمعك تطرق اآلية هذه إذن. وارتجاجها األرض اضطراب

 جميع بيديه يتلقف رجل إلى فيها الصاعقة أو الزلزال يتحول. والحركة بالحياة تزخر شاخصة

 من يفلت ال إذ بهم واإلحاطة لهم هللا إهالك شدة عن منتهاها في لتعبر صالح قوم من المشركين

 . أحد عذابه قبضة

 (85) آية : 

ن أَْخِرُجوهُم قَالُواْ  أَن إاِلَّ  قَْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َوَما) -  قوله تدبر ((85) يَتَطَهَُّرونَ  أُنَاس   إِنَّهُمْ  قَْريَتُِكمْ  مِّ

 تكل ف التطهر فحقيقة. لوط في المشركين لكالم حكاية وهو (يَتَطَهَُّرونَ  أُنَاس   إِنَّهُمْ ) تعالى

 طاهرون؟ أناس إنهم يقولوا أن دون الصيغة هذه على الفعل جاء فلِمَ  الطهارة

 معاشرة يطيقون فال لطباعهم منافراً  الكمال يعدون كانوا الفسوق على تمردوا لما القوم أن اعلم

 صيغة على الفعل بهذا جاؤوا ولذلك. ثِقالً  فيسمونها الكماالت من لهم ما ويذمون الكمال أهل

 .المؤمنين من معه ومن بلوط تهكم كله ذلك مع وهو والتأمل والتصنع التهكم

 (94) آية : 

ن أَُمم   إِلَى أَْرَسلنَآ َولَقَدْ ) المتشابهة اآليات في البيانية اللمسات هي ما -  بِاْلبَأَْساء فَأََخْذنَاهُمْ  قَْبلِكَ  مِّ

اء رَّ ُعونَ  لََعلَّهُمْ  َوالضَّ ن قَْريَة   فِي أَْرَسْلنَا َوَما( )األنعام( 45) يَتََضرَّ  بِاْلبَأَْساء أَْهلَهَا أََخْذنَا إاِلَّ  نَّبِيٍّ  مِّ

اء رَّ ُعونَ  لََعلَّهُمْ  َوالضَّ رَّ  ؟(األعراف( 94) يَضَّ

ن أَُمم   إِلَى أَْرَسلنَآ َولَقَدْ ) األنعام في اآليتين نقرأ اء بِاْلبَأَْساء فَأََخْذنَاهُمْ  قَْبلِكَ  مِّ رَّ  لََعلَّهُمْ  َوالضَّ

ُعونَ  ن قَْريَة   فِي أَْرَسْلنَا َوَما) األعراف وفي (األنعام( 45) يَتََضرَّ  بِاْلبَأَْساء أَْهلَهَا أََخْذنَا إاِلَّ  نَّبِيٍّ  مِّ

اء رَّ ُعونَ  لََعلَّهُمْ  َوالضَّ رَّ ُعونَ  لََعلَّهُمْ ) هناك إذن (األعراف( 94) يَضَّ  األخرى واآلية (يَتََضرَّ
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ُعونَ  لََعلَّهُمْ ) رَّ ع يف ع ل) في.. (يَضَّ ر   وفي( بالراء وتضعيف بالضاد تضعيف) تضعيفان( يض 

رعون)  َوَما) (أَُمم   إِلَى أَْرَسلنَآ َولَقَدْ ) قال. اللغة حيث من هذا الضاد في واحد تضعيف( يض 

ُعونَ  لََعلَّهُمْ ) األطول بالبناء فجاء قرية من أكثر أمم (قَْريَة   فِي أَْرَسْلنَا  قال قرية قال ولما (يَتََضرَّ

ُعونَ ) رَّ  .األمم البناء فناسب (يَضَّ

 

 العملية: الوصايا

 من المعصية شؤم ألن المعاصي من الحذر فيجب والذنوب بالمعاصي يكون األرض في اإلفساد 

 .الخير يمنعونهم ألنهم والمجرمين الظلمة على تدعو الحيوانات حتى األرض في اإلفساد

 خير كل ومن اآليات فهم ومن العلم طلب ومن الحق قبول يمنع االستكبار. 

 والظاهر الخفي الكبر من الحذر. 

 والخدم الضعفاء مع خاصة الخفي الكبر من اإلنسان يحذر. 

 وإذا مستحب ترك ألنه قلبك، الكبر يدخل فال تفعلينه وأنت مستحب أو سنه في مفرط أحد رأيت إذا 

 .(عاشورا صيام مثل) محرم فعلتي تكونين استنقصته

 منك خير هو من النائمين من نوأ منك، أفضل هو من هناك أن تذكر نفسك فأعجبتك الليل قمت إذا. 

  الحذر فيجب عليهم عملها من كل وزر فيكون قبلهم العالمين من حدأ فعلها ما فاحشه فعلوا لوط قوم 

 منها يأكلون أقوام ويأتي النار مثل كبيره كعكه عندي أن حلمت تقول امرأة) السيئة السنة نِّ سَ  من

 عملأ أنا قالت غيرك فيه ويتبعك شر عمل تعملين أنت الشيخ لها فقال نتقص الو تزيد وهي ويرحلون

 (.سمعها من كل ذنب فأخذت موسيقى، فيها مقاطع نزلوأ بمنتديات

 منه حذرت لو حتى موسيقى فيها التي المقاطع إرسال من حذرا :الخضير الكريم عبد الشيخ يقول. 

 الصوتية المؤثرات مثل حرام فهو الحرام شابه ما :قال الطريفي الشيخ. 

 أو غيرها من  محاضرةل يذهب حدأ جاء إذا مثل عنه الناس بعديوتُ  الخير عن ديصُ تَ  أن احذري(

 عن الذهاب! أثبطه أعمال الخير(

 دعني لصاحبها قالت كلمه رب. 

 فاهلل الفقر له خير الفقير مثل يناسبهم ما عليهم ويقدر بعباده علمأ وهو شيء بكل علمه يحيط هللا نأ 

 .الغنى إال له يصلح ال والغني يناسبه، بما علمأ

 نوعين الفتح: 

 .والشر بالخير يكون /عليك فتح °

 .فقط بالخير /لك فتح °

 .والباطل الحق بين فيفرق الصحيح الطريق على يدله أو بالعلم إما /عليك فتح °

 .المؤمنين وينصر الظالمين يعذب والجزاء بالعذاب عليهم يفتح أو °
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (103( إلى اآلية )59من اآلية ): الخامسالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 األقوام من كان ما السابقة ياتاآل بينت فلما ،المكذبين في هللا سنة عن تتكلم (101 – 96) اآليات 

 .السابقة األمم في المكذبين في تعالى هللا سنة لتبين هنا اآليات جاءت التكذيب من السابقة

o عن السابقة اآليات تحدثت أن فبعد ،وقومه فرعون موقف بينت (156 – 110) اآليات 

 فساداً  أشد القوم وهؤالء ،وملئه فرعون عن اآليات هذه في الحديث جاء المكذبة األمم قصص

 .هللا دون لعبادته الناس ودعا األلوهية ادعى ففرعون كفراً  وأعظم

o دعوة عن السابق في تحدثت بعدما الفاسدة البطانة عن اآليات تكلمت (159 – 156) اآليات 

  .إسرائيل بني على التشديد من فرعون به يهم عما عن لتتحدث هنا فجاءت ،لقومه موسى

o وتكذيبهم كفرهم نتيجة فرعون قوم عاقبة سوء (101) اآلية. 

 

 أحكام ووصايا:

 ينفعهم وما النبات وإخراج األمطار إنزال من الدنيا بركات من عباده على هللا فتح سبب اإليمان. 

 من خوف بين يكون أن وعليه الثبات هللا سؤال من يكثر أن عليه بل الدين على ثباته يأمن ال المؤمن 

 .والثواب بالقبول ورجاء هللا عقاب

 وجزاء عقاب من فيه وما اآلخر باليوم تكذيبهم هو وغفلتهم الضالين القوم تعدي سبب. 

 َمْكرَ  يَأَْمنُ  فاَلَ ) قوله في  ِ  .الواعية القلوب له فلتتيقظ بليغ تخويف (اْلَخاِسُرونَ  اْلقَْومُ  إاِلَّ  هللاَّ

 بما ونكاالً  جزاء هللا أهلكها ثم وطغت األرض في أفسدت التي األمم حال في التفكر هي عبرة أعظم 

 :ذلك وفي واقترفت كسبت

 .للمعتبرين موعظة .1

 .للظالمين ازدجار .5

 الهدى وإتباع العهد التزام من نصيب له يكن فلم األكثر وأما قليل إال هلل يستجيب ال. 

 مقصدين لها فرعون إلى السالم عليه موسى رسالة: 

 .له وإتباعهم به إيمانهم .1

 .السالم عليه يعقوب وسلسلة األنبياء أوالد وهم إسرائيل بني إرسال .5

 سبقه ما فيبطل الحق يأتي حتى عصاه ألقى ثم خرافات من معهم ما فألقوا التحدي ساحة في بهم بدأ 

 .وجل عز هللا تدبير من وهذا باطل من

 والثبات الصبر هللا سؤال الفتن في دواء أعظم. 

 العاقبة فإن محن من أصابهم فمهما المتقين لعباده إال األرض هللا يورث وال للمتقين الحميدة العاقبة 

 .لهم والتمكين والنصر والفوز
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 ســـــــورة األعــــــراف

 وينتظرون باهلل ويستعينوا يصبروا أن وهو والتمكين النصر بأسباب يأخذوا أن قومه موسى أمر 

 .الفرج

 وكذلك عباده من عليه أنعم من يشكر أم يكفر هل هللا فينظر ابتالء يكون وقد مكافئة يكون قد النعيم 

 .واستكبار عتو أو الحال إصالح إما عبده من يكون ما هللا فينظر بالء فيه والتضييق العذاب

 

 اللمسات البيانية:

 (96) آية : 

 ؟"عليك هللا فتح" وليس" لك هللا فتح" قول في البيانية اللمسة ما -

 .والشر الخير في يكون قد فوق من يكون عليك فتح لكن عليك وفتح لك فتح يقال

 (97) آية : 

 ؟(111 ،99 ،98 ،97 األعراف) العاطفة القرآن آيات بعض في والواو الفاء بين الفرق ما -

 أما. الشيء عقب في مباشرة، بعدها يأتي أي التعقيب السبب، مع للتعقيب معلوم هو كما الفاء

 .تعقيب أو ترتيب على يدل وال الجمع لمطلق فهي الواو

 بَأُْسنَا يَأْتِيَهُمْ  أَن اْلقَُرى أَْهلُ  أَِمنَ  أَوَ ( 97) نَآئُِمونَ  َوهُمْ  بَيَاتاً  بَأُْسنَا يَأْتِيَهُمْ  أَن اْلقَُرى أَْهلُ  أَفَأَِمنَ ) -

ِ  َمْكرَ  أَفَأَِمنُواْ ( 98) يَْلَعبُونَ  َوهُمْ  ُضًحى ِ  َمْكرَ  يَأَْمنُ  فاَلَ  هللا   الكالم ((99) اْلَخاِسُرونَ  اْلقَْومُ  إاِلَّ  هللا 

 هذا تقييد يطالعك ولكنه. البأس لمجيء أمنهم في الكفر أهل حال من للتعجب مسوق اآليات في

 ال وبأسه هللا عذاب أن ذلك يعني هل والتعب النوم وبحالي والضحى البيات بوقتي التعجب

 األوقات؟ من غيرهما في يجيء

 فاإلنسان. والراحة للدعة وقتان ألنهما فيهما العذاب حلول يحذر بأن أجدر الوقتين أن الواقع في

 للعذاب مدعاة هو الوقت هذا أن مسبقاً  علم إذا فكيف راحته وقت عليه ينغِّص أن يكره

 . المعصية من خال   ولكنه راحة وقت سيجعله أنه شك ال والغضب؟

 يكون أن ظاهراً  األولى أن تجد أال ((111) يَْسَمُعونَ  الَ  فَهُمْ  قُلُوبِِهمْ  َعلَى َونَْطبَعُ ) تعالى قال -

 ؟(قُلُوبِِهمْ  َعلَى َونَْطبَعُ ) بدل قلوبهم على وطبعنا فيكون الماضي بصيغة الزمن

 وازدياده الطبع هذا استمرار على ليدل إال ذاك وما المضارع بالفعل جاء اإللهي البيان أن بَْيد

 عن القرآن فعدل يعقلون ال يقال أن ينتظر السامع وكان (يَْسَمُعونَ  الَ ) بالفعل داء ثم. فآناً  آناً 

 .اآليات تلقي درجات أول وهو السمع بعدم وتدبرها اآليات تعقل عدم عن وعب ر المنتظَر

 (111) آية : 

 (المائدة( 05) بِالبَيِّنَاتِ  ُرُسلُنَا ْتهُمْ  َجاء َولَقَدْ ) اآلية في تعالى هللا إلى الرسل نسبة بين الفرق ما -

 ؟(األعراف( 111) بِاْلبَيِّنَاتِ  ُرُسلُهُم َجاءْتهُمْ  َولَقَدْ ) اآلية في إليهم ونسبتهم

 من القرى بموقف يتعلق بما يتكلم ولما رسلنا يقول تعالى هللا عن تأتي التي األحكام يذكر لما

 . رسلهم يقول سوء من أصابهم وما الرسل
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (110) آية : 

 فَاْنظُرْ  بِهَا فَظَلَُموا َوَملَئِهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى بِآَيَاتِنَا ُموَسى بَْعِدِهمْ  ِمنْ  بََعْثنَا ثُمَّ ) اآليتين بين الفرق ما -

 فِْرَعْونَ  إِلَى َوهَاُرونَ  ُموَسى بَْعِدِهمْ  ِمنْ  بََعْثنَا ثُمَّ ( )األعراف( 110) اْلُمْفِسِدينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ 

  ؟(يونس( 72) ُمْجِرِمينَ  قَْوًما َوَكانُوا فَاْستَْكبَُروا بِآَيَاتِنَا َوَملَئِهِ 

 فِْرَعْونَ  إِلَى) قد م يونس في ،(َوَملَئِهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى) قوله على (بِآَيَاتِنَا) قد م األعراف آية في

 األعراف في أما يفصلها ولم آيات يذكر لم يونس في. اإلشكال هو هذا (بِآَيَاتِنَا) على (َوَملَئِهِ 

 بينما األعراف في قد مها اآليات يذكر عندما األهم؟ فأي   السحرة وأمام فرعون أمام اآليات ذكر

رها يونس في  .العام السياق تالءم حتى يذكرها لم ألنه أخ 

 (117) آية : 

 ثعبان ومرة جان مرة مختلفة بأوصاف السالم عليه موسى عصى ذكر الكريم القرآن في ورد -

 بينها؟ الفرق فما حية ومرة

 الحية هو الثعبان بسرعة، تتلوى الحركة السريعة الحية هي الجان: للكلمات اللغوي المعنى

 الحية. حية والجان حية فالثعبان والكبيرة الصغيرة تشمل عامة الحية الذََّكر، الضخمة الطويلة

 سريعة الحية هو والجان الطويل الضخم الذكر فهو الثعبان أما الجميع على تطلق عامة

  استعملها؟ كيف ننظر. الحركة

 فرعون أمام إال يستعملها لم ثعبان كلمة

  موسى خوف موطن في ذكرها الجان كلمة

 اْلَمَدائِنِ  فِي َواْبَعثْ ) و األعراف (َحاِشِرينَ  اْلَمَدائِنِ  فِي َوأَْرِسلْ ) واإلرسال البعث بين الفرق ما -

 الشعراء؟ يَن(َحاِشرِ 

 غير معاني أيضاً  بعث في لكن اإلرسال معنى فيه شخصاً  بعثت تقول اإلرسال معنى فيه بعث

 .وزيادة اإلرسال هو فالبعث فال، اإلرسال أما حركة وفيه أشد هو فالبعث. اإلرسال

 لدى السحرة كل يجتمع أن الوقت ذلك في المحال من إنه ((115) َعلِيم   َساِحر   بُِكلِّ  يَأْتُوكَ ) -

 السحرة بجمع الطلب كان ولِمَ  والشمول؟ االستغراق في الغارقة( كل) كلمة دلت فعالم فرعون

  بعضهم؟ ال كلهم

 بها المعنى فيصير الكثرة معنى في مستعملة( كل) فكلمة البالغة باب من إال االستعمال هذا ما

 جاء ما بشدة يؤذن هنا واستعمالها النوع ذلك جميع يكون أن يشبه السحرة من عظيم بجمع   أي

 . لديهم السحرة كل باجتماع جاء مما بأعظم يجابه أن فطلبوا وملئه فرعون على موسى به

 (110) آية : 

 (األعراف( 110) اْلَغالِبِينَ  نَْحنُ  ُكنَّا إِن ألَْجًرا لَنَا إِنَّ  قَاْلواْ  فِْرَعْونَ  السََّحَرةُ  َوَجاء) بين الفرق ما -

ا) و  ؟(الشعراء( 41) اْلَغالِبِينَ  نَْحنُ  ُكنَّا إِن أَلَْجًرا لَنَا أَئِنَّ  لِفِْرَعْونَ  قَالُوا السََّحَرةُ  َجاء فَلَمَّ

 سؤال من أكثر فيها ألن خاصة حلقة في واألعراف الشعراء في القصتين نأخذ أن أتمنى

 : السورتين في القصة إلى رجعنا إذا أنه نجيب اآلن لكن. واختالف
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 ســـــــورة األعــــــراف

 الشعراء األعراف

عراف في كر األ عون مأل أن ذ لذين هم فر  ا

ــالَ ) ســاحر موســى أن قــالوا ــْومِ  ِمــن اْلَمــألُ  قَ  قَ

 ((119) َعلِيم   لََساِحر   هَـَذا إِنَّ  فِْرَعْونَ 

شعراء في صة تتسـم ال  أولهـا بارزتين بسـمتين الق

صيل هة قوة واآلخر األحداث سرد في التف  المواج

ا فِْرَعْونُ  قَالَ ) فرعون أمام موسى ألن والتحدي  َومَ

 هــو وفرعــون هنــا .(الشــعراء( 50) اْلَعــالَِمينَ  َربُّ 

ــالَ ) المــأل ولــيس قــال الــذي ــإَلِ  قَ ــهُ  لِْلَم ــَذا إِنَّ  َحْولَ  هَ

 وبين بينه شديداً  كان الكالم ألن ((04) َعلِيم   لََساِحر  

 فرعــون يواجهــوا أن ناســب الشــعراء فــي. موســى

 .قال الذي هو ألن بالقول

َاْلواْ  فِْرَعْونَ  السََّحَرةُ  َوَجاء) قال األعراف في  ق

َّا إِن ألَْجًرا لَنَا إِنَّ  نُ  ُكن الِبِينَ  نَحْ  لم(( 110) اْلغَ

قل متكلم ألن لفرعون قالوا ي مأل كان ال  ألن ال

 .فرعون ليس األول القائل

ا) قالوا الشعراء وفي ْونَ  قَالُوا السََّحَرةُ  َجاء فَلَمَّ  لِفِْرعَ

 .((41) اْلَغالِبِينَ  نَْحنُ  ُكنَّا إِن أَلَْجًرا لَنَا أَئِنَّ 

 همــزة يــذكروا لــم لكــن اســتفهام ألجــراً  لنــا إن

 .االستفهام

 مضــمر اســتفهام أئــن وأئــن،( إن) بــين الفــرق

ناً ( تذهب؟ هل) ضمر االستفهام حرف أحيا  ي

كن يذكر وال هم ل سياق من يف عي؟ تذهب ال  م

 معي؟ أتذهب أصلها

شعراء في عون قالوا ال ِنَّ ) لفر َا أَئ ًرا لَن َّا إِن أَلَجْ  ُكن

يادة إن يقولوا لم ((41) اْلَغالِبِينَ  نَْحنُ  يد في ز  التوك

 قال أكثر التفصيل كان لما األحداث سرد في وزيادة

ــن) ــع(. أئ ــه الوض ــدة في ــدة ش ــيل وح ــر وتفص  أكث

لى أدل واالستفهام  بالهمزة وصرحوا األمر هذا ع

 .(اْلَغالِبِينَ  نَْحنُ  ُكنَّا إِن أَلَْجًرا لَنَا أَئِنَّ )

جواب في حتى َالَ ) األعراف في قال ال مْ  ق َ  نَع

بِينَ  لَِمنَ  َوإَنَُّكمْ   ((114) اْلُمقَرَّ

مْ  نََعمْ  قَالَ ) قال الشعراء وفي ُ نَ  إًِذا َوإِنَّك بِينَ  لَّمِ َرَّ  اْلُمق

 أن يريــد مختلــف الموقــف ألن إذن أضــاف ((45)

كن وال موسى مع شديداً  الكالم وكان ينتصر  أن يم

 .الحجة يواجهه

 ألن فرعــون بعــزة أقســموا مــا األعــراف فــي

 عصبياً  وصار المناقشة في مأزق في فرعون

ـــم فرعـــون بعـــزة فأقســـموا ـــي يقســـموا ول  ف

 الســـورتين فـــي للنظـــر ونحتـــاج. األعـــراف

 .بتفصيل

شعراء في سموا ال عزة أق عون ب َأَْلقَْوا) فر َالَهُمْ  ف  ِحب

يَّهُمْ  َالُوا َوِعصِ ةِ  َوق زَّ ِ ْونَ  بِع َ َّا فِْرع َنَْحنُ  إِن الِبُونَ  ل َ  اْلغ

(44)) 

 

 فَْوقَهُمْ  َوإِنَّا) بقوله إال اآلية هذه في هللا يعبِّر لم لِمَ  يسأل أن للسائل(( 157) قَاِهُرونَ  فَْوقَهُمْ  َوإِنَّا) -

  لقاهرون؟ لهم وإنا يقل ولم (قَاِهُرونَ 

 مستعارة( فوقهم) وكلمة الشيء من التمكن في مجازاً  مستعمل اآلية في( فوقهم) الظرف إن

 صورة إذن فهي قهره من التمكن أحوال أقوى الشيء على االعتالء ألن قهرهم الستطاعة

 .تمثيلية
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الوصايا العملية:

 يتمادوا حتى بالسراء يبتليهم يرجعوا لم وإن يتضرعون لعلهم أوالً  بالضراء يبتلي أنه تعالى هللا سنة 

 .بغتة يأخذهم ثم النعم في االستمتاع في

 والخير البركات انفتاح مسببات من والتقوى اإليمان. 

 تعالى هللا بركات ومن الخير من يمنعونهم ألنهم والظالمين العصاة على تدعو الحيوانات. 

 َمْكرَ  أَفَأَِمنُواْ ): تعالى قال  ِ ِ  َمْكرَ  يَأَْمنُ  فاَلَ  هللاَّ  فال اإليمان من المؤمن بلغ مهما ،(اْلَخاِسُرونَ  اْلقَْومُ  إاِلَّ  هللاَّ

 مقلب يا الدعاء من العبد يكثر لذلك ،اإليمان من معه ما يسلب ببالء هللا يبتليه قد هللا، مكر يأمن

 .دينك على قلبي ثبت واألبصار القلوب

 عند الرجاء جانب ويغلب ،المعصية عند الخوف جانب ويغلب والرجاء، الخوف بين يعيش المؤمن 

 .الصالح العمل

 مثل وتصبح أصعب التوبة تصبح تراكمت إذا الذنوب ألن باالستغفار الذنب يباشر أذنب إذا المؤمن 

 .الخير يقبل فال قلبه على الران

 ويتوب هللا تستغفر تتوب أن أردت إذا ،اإلسالم شريعة في ميسره سهله التوبة أن تعالى هللا رحمة من 

 .أنفسهم بقتل توبتهم كانت إسرائيل بني بخالف عليك هللا

 اخذ هللا يأخذه ذلك بعد ثم والطغيان الظلم درجات أعلى يبلغ حتى هللا يمهله والظالم والمتكبر الطاغية 

 .فتموت تهلك الريش خرج إذا ثم ريش لها ويصبح تكبر النملة مثل ،مقتدر عزيز

 وينتظر ويصبر باهلل يستعين فانه العجز وعند الضرر دفع بأسباب يأخذ القدرة عند العبد يفةوظ 

 .الفرج

 عليها والصبر بالضراء االبتالء من أصعب عليها، هللا وشكر بالسراء االبتالء. 

 فاإليمان الطغاة من والتهديد بالوعيد يهتم وال الدنيا من يزهد فإنه وخالطه القلب باشر إذا اإليمان أن 

 .العبد يثبت

 واالبتالءات الفتن عند اإلسالم على والوفاة بالثبات الدعاء من اإلنسان يكثر. 
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 ســـــــورة األعــــــراف

 (175( إلى اآلية )101من اآلية ): السادسالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 السابق في تحدثت بعدما المؤمنين عاقبة وحسن الكفار عاقبة سوء عن تكلمت (107 – 101) اآليات 

  .إسرائيل بني على وتحريضهم فرعون قوم من المأل عن

 عجيب ورأوا البحر اجتازوا أن بعد إسرائيل لبني جرى عما اآليات تكلمت (141 – 108) اآليات 

 قومه على موسى ورد إلهاً  لهم يجعل أن نبيهم وسؤالهم عدوهم وإهالك لهم بحر ال فلق في هللا قدرة

 .لهم وتأديبه

 موسى واصطفاء نهملشأ هللا وإعالء إسرائيل لبني كثيرة نعماً  اآليات ذكرت (147 – 145) اآليات 

 .والتكليم بالرساالت السالم عليه

 له وعبادتهم عجال حليهم من قومه واتخاذ للميقات موسى ذهاب بعد (149 – 148) اآليات. 

 

 أحكام ووصايا:

 طيرة وال عدوى فال التشاؤم وال التطير يجوز ال. 

 إلى هذا فيجرهم لها مستحقون أنهم فيرون ألنفسهم فيردوه خير من يصيبهم ما فقالوا موسى قوم تطير 

 .له إسرائيل بني وإتباع جاءنا وما موسى بسبب يقولون سيئة تصبهم وأن النعمة شكر عدم

 لك نحن فما بها لتسحرنا آية من به تأتنا مهما بقولهم وذلك والنهاية الغاية بلغ إسرائيل بني عناد 

 .وعدمها اآليات نزول عندهم يستوي إن الكفر بهم يبلغ أن العناد من يكون ما غاية وهذا بمؤمنين

 يفلته لم أخذه إذا ثم ظلمه في منتهاه يبلغ الظالم يجعل أن الكون هذا في هللا حكمة. 

 بـ إسرائيل بني هللا ابتلى: 

 .الضفادع .1

 . القمل .5

 .الدم .0

 .الطوفان .4

 .الجراد .2

 .وأقلقهم راحتهم منهم سلب وحتى وأجسادهم والطعام والمزارع البالد بفساد فعذبهم

 وال دماً  إال يشربون ال فكانوا دماً  انقلب أي دماً  ماءهم كان أنهم أو بالرعاف أصابهم يكون أن إما الدم 

 .بالدم إال يطبخون

 فلما عنهم العذاب كشف مقابل باإليمان توعدوا العذاب رفع طلبوا فلما الوعود نكث إسرائيل بني عادة 

 .لكفرهم عادوا العذاب عنهم هللا كشف

 الحسنى لهم هللا أتم واصبروا باهلل استعينوا موسى لهم قال لما وهي الحسنى ربك كلمة تمت. 

 العين رأي يراه لم ولكن وجل عز هلل مقابلته هي هلل موسى رؤية. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

   رؤية ألن وجل عز هللا لرؤية موسى قدرة عدم مقابل عليه نعمه بتعداد السالم عليه موسى هللا ىسل 

 .له تحصل ولم موسى طلبها التي النعمة تلك مقابل عليه بنعمه موسى هللا فذكر النعيم أعظم من هللا

  ًومصابرة وصبر واجتهاد بجد أي بقوة بالكتاب التمسك بأمر القرآن يأتي دائما. 

 المستقيم الصراط وإتباع الحق قبول من صاحبه يمنع باهلل والعياذ الكبر. 

 

 لمسات بيانية:

 (101) آية : 

َعهُ  َوَمن بُِموَسى يَطَّيَُّرواْ  َسيِّئَة   تُِصْبهُمْ  َوإِن هَـِذهِ  لَنَا قَالُواْ  اْلَحَسنَةُ  َجاءْتهُمُ  فَإَِذا)  -  تمعن(( 101) مَّ

 حرابم في خاشعاً  لوقفت اآلية في الحاصل البديع التقابل تدبرت فلو اإللهي النظم روعة في

 باإلصابة السيئة جانب في عب ر حين في بالمجيء الحسنة جانب في عب ر كيف فانظر. تعالى هللا

 متناهية ال دقة( تُِصْبهُمْ ) بـ السيئة عن التعبير وفي. ترقب وال رغبة غير من فجأة تحصل ألنها

 . ألم فوق ألم فهو بالسيئة اإلصابة عد   إذا فكيف بالسوء توحي وحدها فاإلصابة

 (105) آية : 

 منهم لتأملنا عنهم حكيت التي غير صيغة فرعون آل قال لو(( 105) بُِمْؤِمنِينَ  لَكَ  نَْحنُ  فََما) -

 لقولهم فاسمع. وآياته بموسى الكفر في المبالغة تدرجا أعلى على كالمهم صاغوا لكنهم خيراً 

 على الداللة من تحتوي وما اإلسمية الجملة أوالً : األمور هذه وتأمل( بُِمْؤِمنِينَ  لَكَ  نَْحنُ  فََما)

 أن ترى أال( بمؤمنين) النفي هذا توكيد من الزائدة الباء تفيده بما ثانياً . ودوامه االنتفاء ثبوت

 ليؤكدوا( بمؤمنين) متعلقة على( لك) قد موا ثالثاً . توكيد فيه فذكرها تُحذف أن يمكن الباء

 !هذا؟ من أشدُّ  تعنُّت   ثمة فهل السالم عليه موسى به جاء بما لإليمان رفضهم

 (104-100) آية : 

فَاِدعَ  َواْلقُمَّلَ  َواْلَجَرادَ  الطُّوفَانَ  َعلَْيِهمُ  فَأَْرَسْلنَا) - الَت   آيَات   َوالدَّمَ  َوالضَّ فَصَّ  َوَكانُواْ  فَاْستَْكبَُرواْ  مُّ

ْجِرِمينَ  قَْوًما ا( 100) مُّ ْجزُ  َعلَْيِهمُ  َوقَعَ  َولَمَّ  لَئِن ِعنَدكَ  َعِهدَ  بَِما َربَّكَ  لَنَا اْدعُ  ُموَسى يَا قَالُواْ  الرِّ

ْجزَ  َعنَّا َكَشْفتَ   الثانية؟ اآلية في بالرجز المراد هو ما تُرى(( 104) لَكَ  لَنُْؤِمنَنَّ  الرِّ

 .الطاعون مرض إنه

 إَِذا َحتَّى)( على) بـ يأتي العذاب ولذلك وتسل ط استعالء فيه عجيب، القرآن في( على) استعمال -

 يقل لم (الفيل( 0) أَبَابِيلَ  طَْيًرا َعلَْيِهمْ  َوأَْرَسلَ ( )المؤمنون( 77) َشِديد   َعَذاب   َذا بَابًا َعلَْيِهم فَتَْحنَا

فَاِدعَ  َواْلقُمَّلَ  َواْلَجَرادَ  الطُّوفَانَ  َعلَْيِهمُ  فَأَْرَسْلنَا) إليهم أرسل  في (األعراف( 100) َوالدَّمَ  َوالضَّ

 .العقوبات مع( على) تأتي ما الغالب

 (145) آية : 

 ليلة ثالثين موسى وواعدنا) وقوله (ليلة أربعين موسى وواعدنا) تعالى قوله بين الفرق ما -

 ؟(بعشر وأتممناها

 ألن البقرة في تذكر ولم األعراف في أكثر مفصلة المواعدة في واألحداث والقصة طويل الكالم

 لذا البقرة سورة في واإليجاز األعراف سورة في التفصيل فناسب إيجاز فيها البقرة في المسألة
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 ســـــــورة األعــــــراف

 فصام صم تعالى فقال أفطر ثم يوماً  ثالثين صام عليه السالم موسى أن األعراف في جاء

 (.يوماً  أربعين) اإلجمال سبيل على فجاءت البقرة سورة في أما أخرى أيام عشرة

  (140) آية : 

 في الرسول عن تعالى قال كما عبدنا وليس اآلية في باسمه السالم عليه موسى ذكر داللة ما -

 اإلسراء؟ سورة

ا)  كيف عبدنا قال لو صعقاً  موسى خر أن ذلك عاقبة كان (َربُّهُ  َوَكلََّمهُ  لِِميقَاتِنَا ُموَسى َجاء َولَمَّ

ا) العلم باسمه موسى قال المقام، مناسبة صعقاً؟ يخر ا َجَعلَهُ  لِْلَجبَلِ  َربُّهُ  تََجلَّى فَلَمَّ  موَسى َوَخرَّ  َدك ً

  مناسبة ليست هذه موسى عبدنا وخر يقل لم (األعراف( 140) َصِعقًا

 الكريم؟ القرآن في مستخدمة الَرَشد أن مع والَرَشد الُرشد بين الفرق ما -

قون هم  في يكون الُرشد قالوا وهم واالستقامة الصالح معناه الُرشد والَرَشد، الُرشد بين يفر 

 واألخروية الدنيوية األمور في الدنيا، أمور وفي الدين أمور في والدنيوية، الدينية األمور

. اآلخرة أمور في والَرَشد واآلخرة الدنيا أمور في يكون الُرشد يعني اآلخرة، أمور في والَرشد

 قالوا قسم ولكن لغة هذه قالوا قسم. الدين أمور في والَرَشد والدين الدنيا أمور في الُرشد يستعمل

 .القرآني االستعمال خصوصيات من هذا

 (148) آية : 

 الفائدة هذه إلى انظر ((148) ُخَوار   لَّهُ  َجَسًدا ِعْجالً  ُحلِيِِّهمْ  ِمنْ  بَْعِدهِ  ِمن ُموَسى قَْومُ  َواتََّخذَ ) -

 ألن وذلك جسماً  عجالً  يقل لم إذ (َجَسًدا ِعْجالً ) قوله إلى فانظر القرآني اللفظ دقة في اللطيفة

 الصفة وبهذه. روح بال كان إذا الحيوان بجسم خاص وهو فيه روح ال الذي الجسم هو الجسد

 موسى قوم تحويل من تصورها التي الدهشة السامع من يسلب أن القرآن استطاع (جسداً )

 .فيه روح ال لكن العجل هذا صنعوا فهم عجالً  الُحليَّ 

  

 :العملية الوصايا

 التشاؤم تحريم. 

 المحرم التشاؤم من وهي يرةالطِّ  في تدخل طير خير قول. 

 سيء بحدث معين يوم أو لبس ربط يرةالط   من. 

 العذاب يأتيه العناد وغاية الظلم غاية ناإلنسا وصل كلما. 

 الحجة ذي عشر أنها قيل أيام العشر. 

 ولن يستطيع فلن تعالى هللا لرؤية ةمهيئ غير اإلنسان خلقة نأل الدنيا، في يُرى ال وتعالى سبحانه هللا 

 .تعالى هللا رؤية يتحمل

 عليه هللا صلى النبي عند كنا قال عنه هللا رضي جرير عن الجنة، في يُرى وتعالى سبحانه هللا أن 

 في تضامون ال القمر هذا ترون كما ربكم سترون إنكم أما) فقال البدر، ليلة القمر إلى نظر إذ وسلم،

 -والفجر العصر يعني-( غروبها وقبل الشمس طلوع قبل صالة على تغلبوا أال استطعتم فان رؤيته،
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 على حافظ من أن على دليل فيه ،( غروبها وقبل الشمس طلوع قبل ربك بحمد وسبح) جرير قرأ ثم

 . والمساء الصباح أذكار على حافظ من وقيل اليوم في مرتين هللا يرى والعصر الفجر صالتي

 الجنة في هللا يرى ال يقولون الذين المرجئة على الرد. 

 اآليات وفهم الحق قبول من يمنع الكبر وان الكبر ذم. 

 تقول كما الصدر، في انشراح من الدنيا في هللا بها يجازيهم يعملونها التي الخيرية الكفار أعمال أن 

 يأتيها، كان ضيق بعد الصدر في انشراح من تجده مالِ  الخيرية األعمال على تحرص أنها كافره امرأة

 .أعمالهم تحبط اآلخرة في أما

 ة   فَُخْذهَا): تعالى قال  ونصدق ،والعمل والمجاهدة باالجتهاد بقوة الكتب بأخذ أنبياءه يأمر هللا أن ،(بِقُوَّ

 رأوه الذي الباكستاني قصة مثل معه، هللا يصدق هللا مع يصدق ومن ،نتكاسل وال الحفظ في هللا مع

 تبكي لماذا قالوا ال، فقال يقرأ؟ ما يفهم هل معه من فسألوا بشده، ويبكي القران يقرأ المكي الحرم في

 !!! .؟ ابكي وال هللا كالم اقرأ هل هللا كالم هذا قال إذن،

 إليه الجوع عليه يصعب وأهمله عنه ابتعد فمن عزيز القرآن إن. 
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 ســـــــورة األعــــــراف

 (190( إلى اآلية )113من اآلية ): السابعالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 موسى موقف بينت للعجل موسى قوم عبادة عن السابقة اآليات تحدثت أن بعد (129 – 121) اآليات 

 .توبتهم وشرط دمهمون وتوبتهم إليهم رجع لما

 العهد نقض من وإن السابقة إسرائيل بني مخالفات عن اآليات ثتدتح( 160 – 161) اآليات 

 .جهنم مصيرهم

 

 أحكام ووصايا:

 الغضب أشد هو األسف. 

 واآلخرة الدنيا في وفقه برحمته العبد هللا أحاط إذا. 

 قبول ونعمة توفيق نعمة نعمتين العبد فتوبة .التوبة قبول ثم أوالً  هللا من توفيق التوبة. 

 الصالحة لألعمال التوفيق التوبة قبول عالمات من. 

 والرحمة؟ الهداية بين الفرق ما 

 .الباطل من الحق بيان والرحمة الضالل، من الهداية

 جهرة هللا رؤية إسرائيل بني طلب سبب: 

 .وجهلهم سفههم بسبب .1

 .فتنة لهم حصل ما .5

 وزواجر أوامر من فيها بما والعمل معاينها فهم خالل من هللا بآيات اإليمان يكون. 

 رحمتين: هللا رحمة 

 خلقه. لكل عامة .1

 .الصالحين ألوليائه خاصة .5

 عنهم يذهب شريعتهم من سهل ألنه إسرائيل لبني نعمة جاء فقد وأيسرها الشرائع أسهل اإلسالم 

 .عليهم كانت التي واألعمال إصرهم

 واآلخرة الدنيا في الفائزون هم والمفلحون منزلة أعلى الفالح. 

 عذابأنه  وقيل طاعون أنه لقي الرجز. 

 بذلك فكانوا ربهم أمر عن عتوا لكنهم مستغفرين ذليلين خاضعين يدخلوا أن إسرائيل بني هللا أمر 

 .ألنفسهم ظالمين

 {أَِسفًا َغْضبَانَ  قَْوِمهِ  إِلَى ُموَسى َرَجعَ  َولَمَّا} عليه غيرته لتمام عليهم، وغيظا غضبا ممتلئا: أي 

 التي الحالة بئس: أي {بَْعِدي ِمنْ  َخلَْفتُُمونِي بِْئَسَما قَالَ } وشفقته، نصحه وكمال السالم، الصالة

 .السرمدي والشقاء األبدي، الهالك إلى تفضي حالة فإنها عنكم، ذهابي بعد من بها خلفتموني

 { َأُمَّ  اْبن }وأبيه ألمه شقيقه فهو وإال وحدها، األم بذكر ألخيه، ترقيق هذا. 
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 {َرْحَمتِكَ  فِي َوأَْدِخْلنَا }حصين، حصن فإنها جانب، كل من بنا تحيط رحمتك واجعل وسطها، في: أي 

 .وسرور الخير كل وثم الشرور، جميع من

 يِّئَاتِ  َعِملُوا َوالَِّذينَ }: فقال وغيرهم، هم فيه يدخلون عاماً  حكماً  ذكر و القاعدة هللا وضع  من{ السَّ

 على وعزموا عنها، وأقلعوا مضى، ما على ندموا بأن{ بَْعِدهَا ِمنْ  تَابُوا ثُمَّ } وصغائر وكبائر، شرك

 القلوب، بأعمال إال اإليمان يتم وال به، اإليمان من هللا أوجب وبما باهلل{ َوآمنُوا} يعودوا ال أن

 من التوبة حالة الحالة، هذه بعد: أي{ بَْعِدهَا ِمنْ  َربَّكَ  إِنَّ } اإليمان على المترتبة الجوارح وأعمال

 األرض قراب كانت ولو ويمحوها، السيئات يغفر{ لََغفُور  } الطاعات، إلى والرجوع السيئات

 .وقبولها الخير ألفعال والتوفيق التوبة، بقبول{ َرِحيم  }

 { َُسولَ  يَتَّبُِعونَ  الَِّذين يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ  هللا عبد بن محمد بهذا المقصود فإن األنبياء، سائر عن احتراز{ األمِّ

 صلى محمد بالنبي اإليمان وأن إسرائيل بني أحوال في والسياق وسلم، عليه هللا صلى المطلب عبد بن

 التي المطلقة، الرحمة أهل هم المتبعين، به المؤمنين وأن اإليمان، في دخولهم في شرط وسلم عليه هللا

 قبل عندها وليس تكتب، وال تقرأ ال التي األمية، األمة العرب من ألنه باألمي ووصفه لهم، هللا كتبها

 .كتاب القرآن

 {َواإلْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  فِي ِعْنَدهُمْ  َمْكتُوبًا يَِجُدونَهُ  الَِّذي }يدعو ما وأجلها، أعظمها من التي وصفته، باسمه 

 .عنه وينهى إليه،

 { ْة   ُموَسى قَْومِ  َوِمن  تعليمهم في الناس به يهدون: أي{ يَْعِدلُونَ  َوبِهِ  بِاْلَحقِّ  يَْهُدونَ } جماعة: أي{ أُمَّ

ةً  ِمْنهُمْ  َوَجَعْلنَا}: تعالى قال كما بقضاياهم، بينهم، الحكم في بينهم به ويعدلون لهم، وفتواهم إياهم  أَئِمَّ

ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ   والسالم، الصالة عليه موسى ألمة فضيلة هذا وفي{ يُوقِنُونَ  بِآيَاتِنَا َوَكانُوا َصبَُروا لَمَّ

 تقدم، مما احتراز نوع فيه الكريمة اآلية بهذه اإلتيان وكأن بأمره يهدون هداة منهم جعل تعالى هللا وأن

 توهم فربما للهداية، المناقضة للكمال المنافية إسرائيل، بني معايب من جملة تقدم فيما ذكر تعالى فإنه

 سبحانه هللا عدل من فهذا مهدية هادية مستقيمة طائفة منهم أن تعالى فذكر جميعهم، يعم هذا أن متوهم

 .وتعالى

 

 اللمسات البيانية:

 (121) آية : 

 طه؟ سورة في (يبنؤم)و األعراف سورة في (أوم ابن) تعالى قوله في( يا) وحذف ذكر اللةد ما -

 البسط مقام في السياق يكون عندما أنه فيه العامي والقاعدة دوافع له ذكره وعدم الحرف ذكر

 المقام كان وإذا طه سورة في كما رفاألح من غيرها أو ياء كان سواء الحرف يذكر والتفصيل

 سورة في جاء كما المعنى في التباس إلى ذلك يؤدي لم إذا الحرف ويحذف يوجز إيجاز مقام

 لذا الجزئيات كل فيها وُذكرت ومبس طة مفصلة جاءت فاآليات طه سورة في أما. األعراف

 .(يا) ذكر اقتضى
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ا) -  إلى انظر(( 121) بَْعِديَ  ِمن َخلَْفتُُمونِي بِْئَسَما قَالَ  أَِسفًا َغْضبَانَ  قَْوِمهِ  إِلَى ُموَسى َرَجعَ  َولَمَّ

 ِمن) ذكر البيان آثر فلماذا البعدية تفيد أصالً  فالخالفة( بَْعِديَ  ِمن) تعالى قوله في الزيادة هذه

 ؟(َخلَْفتُُمونِي) عقب (بَْعِديَ 

 ما فظاعة وتصوير. عنه المخلوف وحال الخلف حال بين الشاسع بالبون للتذكير إال ذلك ما

 منكم وقع المشركين تقليد من والتحذير اإلشراك من التحذير مني سمعتم بعدما أي به خلفوه

 !الضالل؟ ذلك

 (121) آية : 

اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوأَنتَ  َرْحَمتِكَ  فِي َوأَْدِخْلنَا َوألَِخي لِي اْغفِرْ  َربِّ  قَالَ ) تعالى يقول مرة - ( 121) الرَّ

 الفرق؟ فما (األعراف( 122) اْلَغافِِرينَ  َخْيرُ  َوأَنتَ  َواْرَحْمنَا لَنَا فَاْغفِرْ )و (األعراف

 آية في الغافرين خير الثانية وفي الراحمين أرحم قال األولى في الحالتين في موجودة الرحمة

 عق ب ذنباً  يذكر لم وإذا بالمغفرة عق ب ذنباً  ذكر فإذا مغفرة والثانية رحمة اآلية خاتمة جعل

 . بالرحمة

 (124) آية : 

ا) اآلية في البيانية اللمسة وما الغضب سكت معنى ما - وَسى َعن َسَكتَ  َولَمَّ  أََخذَ  اْلَغَضبُ  مُّ

 ؟(األعراف( 124) يَْرهَبُونَ  لَِربِِّهمْ  هُمْ  لِّلَِّذينَ  َوَرْحَمة   هًُدى نُْسَختِهَا َوفِي األَْلَواحَ 

 له أثبت ثم ويلهبه الغضب إلى ويدعوه موسى يهيج ناهي آمر الغضب كأن مكنية استعارة هذه

 الغضب. الشخص وحذف بشخص يشبهه مكنية استعارة االستعارة، تغيير طريقة على السكوت

 ويهيجه عليه يلح   كان الغضب كأن غضبان كان موسى أن كبيرة مبالغة اآلية وفي فاعل

 .ويثيره

ا) وَسى َعن َسَكتَ  َولَمَّ  للنظم تشهد بالغية صورة القرآنية الجملة هذه في ((124) اْلَغَضبُ  مُّ

 مرتفع بشخص موسى نفس في وفورانه الغضب القرآن شبه فقد البالغة ألوان في تفننه القرآني

 .الغضب هذا ثورة تطفئ أفعال إلى ويدفعه باالنفعال يغريه

 (126) آية : 

 َويُْؤتُونَ  يَتَّقُونَ  لِلَِّذينَ  فََسأَْكتُبُهَا َشْيء   ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي أََشاء َمنْ  بِهِ  أُِصيبُ  َعَذابِي قَالَ ) -

َكـاةَ  ُسولَ  يَتَّبُِعونَ  الَِّذينَ ( 126) يُْؤِمنُونَ  بِآيَاتِنَا هُم َوالَِّذينَ  الزَّ يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ  َمْكتُوبًا يَِجُدونَهُ  الَِّذي األُمِّ

 وأعرض بالكتابة عنها عب ر فقد. عباده على المنزلة تعالى هللا رحمة إلى انظر ((127) ِعنَدهُمْ 

 ذلك؟ قال لم أتعلم فسأعطيها، يقل ولم (فََسأَْكتُبُهَا) فقال العطاء لفظ عن

 يتجدد عطاء تحقيق يريد فالذي. مرة بعد مرة المتجدد حصوله المحقق للعطاء قيد   الكتابة ألن

. والرجوع النقصان من ويصونه النكران عن ليصونه صحيفة في به يكتب المستقبل في

 . وتعالى سبحانه عهده يخلف ال وهللا عهداً  الكتابة وتسمى

ُسولَ  يَتَّبُِعونَ  الَِّذينَ ) - يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ  لكن فيه نقصاً  ذلك لكان أمي بأنه رجالً  وصفت لو ((127) األُمِّ

 الكريم نبي ه لشخص تشريف وزيادة كماالً  الصفة هذه من جعل البديع وقرآنه البليغ نظمه في هللا

  األمي ة؟ صفة في والتشريف الكمال وجه فأين. والسالم الصالة عليه
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 له ذاتياً  وصفاً  األمية فجعل نبيه به أي د الذي والعقلي العلمي اإلعجاز إتمام بذلك أراد هللا أن اعلم

 وصف األمية كانت وبذلك. إلهية فيوضات من هو إنما له حصل ما أن على آية بذلك لتكون

 .نقصان وصف غيره في أنها مع فيه كمال

 (128) آية : 

ِ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّهَا يَا قُلْ ) -  هُوَ  إاِلَّ  إِلَـهَ  ال َواألَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َجِميًعا إِلَْيُكمْ  هللا 

ِ  فَآِمنُواْ  َويُِميتُ  يُْحيِـي يِّ  النَّبِيِّ  َوَرُسولِهِ  بِاهلل   المخاطبين أن طالما نفسك تسأل لعلك ((128) األُمِّ

 يقرون وهم وجل عز هلل الثالث الصفات هذه القرآن يورد فلم توحيد أهل وهم إسرائيل بنو هم

  بها؟

 وسلم عليه هللا صلى محمد بنبوة جحدوا حيث ووعظهم اليهود لتذكير الصفات بهذه جيء إنما

 يشبهه ال موسى أن يعتقدون وكانوا محمد دعوة واستعظموا موسى بعد رسول ال أن وزعموا

 أن يستعظم فال الفضائل واهب وهو واألرض السماوات مالك وحده هو بأنه هللا فذكرهم رسول

 يحيي هللا بأن لهم تذكير واإلماتة اإلحياء ذكر وفي. بيده فالُملك آخر يرسل ثم رسوالً  يرسل

 . أعظم القصة ألن الموضع هذا في الصفات هذه ذكر من إذن تعجب فال أخرى ويحيي شريعة

 (161-161) آية : 

 األعراف سورة في( انبجست)و البقرة سورة في( انفجرت) بين البيانية الناحية من الفرق ما -

 موسى؟ قصة في

 بمعاصيهم الماء قل   ثم الكثير بالماء أوالً  انفجرت الماء أن المفسرون يقوله ما وحسب كالهما

ل والمدح الثناء يذكر الذي البقرة سورة في اآليات سياق وفي  جاء إسرائيل بني على والتفض 

 ذم   في فالسياق األعراف سورة في أما( انفجرت) كلمة فجاءت الكثير على تدل التي بالكلمة

 في كثيرة اختالفات ويمكن مالحظة االنفجار من أقل   وهو اإلنبجاس معها فذكر إسرائيل بني

 :يأتي فيما هذا ونلخ ص السورتين من كل في معينة ألفاظ اختيار

 

 األعرافسورة  سورة البقرة

 لبني التكريم في هو والكالم اآليات سياق

 التفضيل مقام في كثيرة أموراً  فذكر إسرائيل

م ل والتكر  ْينَاُكم َوإِذْ ) والتفض  نْ  نَجَّ  فِْرَعْونَ  آلِ  مِّ

 أَْبنَاءُكمْ  يَُذبُِّحونَ  اْلَعَذابِ  ُسَوءَ  يَُسوُمونَُكمْ 

ن باَلء   َذلُِكم َوفِي نَِساءُكمْ  َويَْستَْحيُونَ  بُِّكمْ  مِّ  رَّ

 فَأَنَجْينَاُكمْ  اْلبَْحرَ  بُِكمُ  فََرْقنَا َوإِذْ { 49} َعِظيم  

 و {(21} تَنظُُرونَ  َوأَنتُمْ  فِْرَعْونَ  آلَ  َوأَْغَرْقنَا

 أَْنَعْمتُ  الَّتِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُرواْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي يَا)

ْلتُُكمْ  َوأَنِّي َعلَْيُكمْ   .{(47} اْلَعالَِمينَ  َعلَى فَضَّ

 مقام والمقام ومعاصيهم ذنوبهم ذكر في السياق

 بِبَنِي َوَجاَوْزنَا) إسرائيل لبني وتأنيب تقريع

 أَْصنَام   َعلَى يَْعُكفُونَ  قَْوم   َعلَى فَأَتَْواْ  اْلبَْحرَ  إِْسَرائِيلَ 

 قَالَ  آلِهَة   لَهُمْ  َكَما إِلَـهاً  لَّنَا اْجَعل ُموَسى يَا قَالُواْ  لَّهُمْ 

 المباشرة تفيد هنا والفاء {(108} تَْجهَلُونَ  قَْوم   إِنَُّكمْ 

 على أتوا الغرق من تعالى هللا أنجاهم أن بمجرد أي

 لهم يجعل أن موسى فسألوا األصنام يعبدون قوم

 .القوم هؤالء مثل إلهاً 

 بضرب ربه إليه فأوحى استسقوه موسى قوم

 اْضِرب فَقُْلنَا لِقَْوِمهِ  ُموَسى اْستَْسقَى َوإِذِ )الحجر

 قَْوُمهُ  اْستَْسقَاهُ  إِذِ ) لقومه استسقى الذي هو فموسى

 (اْلَحَجرَ  بَِّعَصاكَ  اْضِرب أَنِ 
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 موسى هللا لنبي   تكريم وفيها (اْلَحَجرَ  بَِّعَصاكَ 

 أن واإليحاء. لدعائه هللا واستجابة عليه السالم

 .تعالى هللا من كان المباشر الضرب

 أكثر ماء إلى يحتاج والشرب (َواْشَربُواْ  ُكلُواْ )

 الذي السياق في الحجر من الماء انفجرت لذا

 الكثير الماء يتطلب

 فجاء الشرب يذكر لم (َرَزْقنَاُكمْ  َما طَيِّبَاتِ  ِمن ُكلُواْ )

 (فَانبََجَستْ ) األقل   الماء على يدل الذي باللفظ

جعل األكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة 

الفاء تفيد  (فَُكلُواْ  اْلقَْريَةَ  هَِذهِ  اْدُخلُواْ )والتكريم 

 الترتيب والتعقيب.

لم يرد ذكر األكل بعد دخول القرية مباشرة وإنما 

 اْلقَْريَةَ  هَِذهِ  اْسُكنُواْ )أمرهم بالسكن أوالً ثم األكل 

 (َوُكلُواْ 

تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد  (َرَغًدا)

 العيش كما يدل  سياق اآليات.

لم يذكر رغداً ألنهم ال يستحقون رغد العيش مع 

 ذكر معاصيهم.

ًدا اْلبَابَ  َواْدُخلُواْ ) بُديء به  (ِحطَّة   َوقُولُواْ  ُسجَّ

في مقام التكريم وتقديم السجود أمر مناسب 

لألمر بالصالة الذي جاء في سياق السورة 

َكاةَ َواْرَكُعوْا َمَع ) الَةَ َوآتُوْا الزَّ َوأَقِيُموْا الصَّ

اِكِعيَن } والسجود هو من أشرف  {(40الرَّ

 العبادات.

ًدا اْلبَابَ  َواْدُخلُواْ  ِحطَّة   َوقُولُواْ ) لم يبدأ بالسجود  (ُسجَّ

هنا ألن السجود من أقرب ما يكون العبد لربه وهم 

 في السياق هنا مبعدين عن ربهم لمعاصيهم.

الخطايا هم جمع  (َخطَايَاُكمْ  لَُكمْ  نَّْغفِرْ )

غفر الخطايا فقد غفر الخطيئات  وإذا كثرة

قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء 

 في السورة.

وخطيئات جمع قل ة وجاء هنا  (َخِطيئَاتُِكمْ  ُكمْ لَ  نَّْغفِرْ )

في مقام التأنيب وهو يتناسب مع مقام التأنيب والذ م 

 في السورة.

إضافة الواو هنا تدل  (اْلُمْحِسنِينَ  َسنَِزيدُ وَ )

على االهتمام والتنويع ولذلك تأتي الواو في 

ل وذكر النعم.  موطن التفض 

رد الواو هنا ألن المقام ليس لم ت (اْلُمْحِسنِينَ  َسنَِزيدُ )

ل.  فيه تكريم ونعم وتفض 

هم بعض ممن جاء ذكرهم في  (ِمْنهُمْ  ظَلَُمواْ  الَِّذينَ ) ( لَهُمْ  قِيلَ  الَِّذي َغْيرَ  قَْوالً  ظَلَُمواْ  الَِّذينَ  فَبَدَّلَ )

 أول اآليات

أرسلنا في العقوبة أشد  من أنزلنا، وقد  (فَأَْرَسْلنَا) (ظَلَُمواْ  الَِّذينَ  َعلَى فَأَنَزْلنَا)

مرة أما في البقرة  01تردد اإلرسال في السورة 

 مرة 17فتكرر 

 والظلم أشد  ألنه يتعل ق بالضير( يَْظلُِمونَ  َكانُواْ  بَِما) (يَْفُسقُونَ  َكانُواْ  بَِما)

جاءت هنا في مقام التكريم  (فَانفََجَرتْ )

ل وهي داللة على أن الماء بدأ  والتفض 

باالنفجار بالماء الشديد فجاء بحالة الكثرة مع 

 التنعيم.

في مقام التقريع قل  الماء بمعاصيهم ( فَانبََجَستْ )

 فناسب ذكر حالة قل ة الماء مع تقريعهم.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الوصايا العملية:

 والدنيا الدين لصالح شاملة تكون ألنها واألنبياء القرآن بأدعية الدعاء. 

 اعلم فاهلل ذلك لك حصل إذا ألنه ،الدعاء بلذة والشعور هلل والخضوع والذل االنكسار الدعاء في المهم 

 عنا فاعف العفو تحب عفو انك اللهم القدر ليلة في الدعاء مثل ريد،ت مالنك  فيحقق بحاجاتك منك

 ومصالح والرزق البدن في الزيادة هي فالعافية شيء لكل شامله ولكنها الذنوب مغفرة فقط أنها نعتقد

 كل على وهوله الملك له الحمد  له شريك ال وحده هللا إال إله ال عرفه يوم في وأيضاً  ،واآلخرة الدنيا

 أي الملك له والدنيا، الدين مصالح لجميع شامله لكنها الشرك عن هلل تنزيه فقط أنها نعتقد قدير شيء

 ولكن حاجاتك جميع تحقيق على القدرة له أي قدير شيء كل على وهو وتصريفها األمور تدبير  مالك

 . القلب في هللا وتعظيم هلل والخضوع والذل القلب انكسار العبرة

 هذا): )عثيمين ابن الشيخ يقول ،(النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا) الدعاء 

 قلبك يذل أن إلى بالدنيا ادعي أوالً  الدعاء فطريقة قوله، انتهى( (واآلخرة الدنيا صالح فيه الدعاء

 .باآلخرة وابدئي الدنيا اتركي ثم وينكسر
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 ســـــــورة األعــــــراف

 (183( إلى اآلية )197من اآلية ): الثامنالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 بني تاريخ من الجوانب بعض وذكر إسرائيل بني مخالفات تتمه اآليات جاءت (171 – 164) اآليات 

 .وانحرافاتهم إسرائيل

 وخالقهم ربهم هللا أن أنفسهم على وإشهادهم جميعا آدم بني على الميثاق أخذ (178 – 175) اآليات، 

 .هواه واتبع األرض إلى أخلد الذي ملالعا قصة وذكرت

 هللا أخذه الذي العهد نقضوا واإلنس الجن من كثيراً  أن لتبين اآليات جاءت (186 – 179) اآليات 

 .جهنم مصيره العهد ضَ قَ نَ  من وإنَّ  السابقة اآليات تناولته الذي آدم بني على

 المشركين قبل من الساعة عن السؤال (187) اآلية. 

 

 أحكام ووصايا:

 هللا فابتالهم صيدا، فيه يصيدوا وال ويحترموه يعظموه أن هللا أمرهم حيث السبت أصحاب قصة 

 تذهب السبت يوم ذهب وإذا البحر وجه على طافية كثيرة السبت يوم تأتيهم الحيتان فكانت وامتحنهم،

 المحنة، هذه لهم تكون وأن هللا،  يبتليهم أن أوجب الذي هو ففسقهم ، شيئا منها يرون فال البحر في

 لها يحفرون فكانوا الصيد، على فتحيلوا والشر، للبالء عرضهم ولما هللا، لعافاهم يفسقوا، لم فلو وإال

 ذلك في يأخذوها لم والشباك، الحفر تلك في ووقعت السبت يوم جاء فإذا الشباك، لها وينصبون حفرا،

 .ذلك فيهم وكثر أخذوها، األحد يوم جاء فإذا اليوم،

 فرق ثالث إلى السبت أهل أنقسم: 

 .هللا عصوا فرقة .1

 .بالمعروف أمروا فرقة .5

 .تفعله ولم المنكر عن سكتت فرقة .0

 العذاب وقع عندما: 

 .المنكر عن ونهوا بالمعروف أمروا الذين هللا نجى .1

 .اعتدوا الذين عذب .5

 .عذبوا أنهم وقيل نجوا نهمأ فقيل الثالثة الفرقة عن وسكت .0

 باهلل والعياذ قرود هيئة على مسخهم أن السبت في إسرائيل بني من اعتدى من عقاب كان. 

 واألوامر األحكام من فيه ما فيعملون وعمالً  علماً  به يتمسكون أي (بِاْلِكتَابِ  يَُمسُِّكونَ ) قوله . 

 وشرفها لفضلها هللا فخصها الصالة، إقامة المأمورات من به التمسك يجب ما أعظم. 

 {فِيهِ  َما َدَرُسوا} مستبصرين، أمرهم في وكانوا متعمدين، أمرهم أَتَْوا قد بل إشكال، فيه عليهم فليس 

 الحياة بإيثار رأيهم، وسفاهة عقولهم، نقص من وهذا للعقوبة، وأشنع للوم، وأشد للذنب، أعظم وهذا
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 التي المآكل من عليهم، هللا حرم ما {يَتَّقُونَ  لِلَِّذينَ  َخْير   اآلِخَرةُ  َوالدَّارُ }: قال ولهذا اآلخرة، على الدنيا

 .المحرمات أنواع من ذلك وغير هللا، أنزل ما بغير الحكم على رشوة وتؤكل تصاب،

 { ْفَْوقَهُمْ  اْلَجبَلَ  نَتَْقنَا َوإِذ} رءوسهم فوق ونتق العمل هللا فألزمهم .التوراة في ما قبول من امتنعوا حين 

ة   آتَْينَاُكمْ  َما ُخُذوا}: لهم وقيل {بِِهمْ  َواقِع   أَنَّهُ  َوظَنُّوا ظُلَّة   َكأَنَّهُ } فوقهم فصار الجبل،  بجد: أي {بِقُوَّ

 .ذلك فعلتم إذا {تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ } به بالعمل واتصافا ومباحثة، دراسة {فِيهِ  َما َواْذُكُروا} .واجتهاد

 الفطرة على يولد مولود فكل عليها جبل التي الفطرة هو آدم بني ذرية على هللا أخذه الذي العهد. 

 الخاص النفع من خير المتعدي النفع، غيرهم وأصلحوا أنفسهم صلحوا الذين هم المصلحين. 

 { ُفَاْنَسلَخَ .}النحرير والحبر الكبير العالم فصار هللا، كتاب علمناه: أي }آيَاتِنَا آتَْينَاهُ  الَِّذي نَبَأَ  َعلَْيِهمْ  َواْتل 

 يصير بذلك، العلم فإن هللا، بآيات بالعلم الحقيقي االتصاف من انسلخ: أي {الشَّْيطَانُ  فَأَْتبََعهُ  ِمْنهَا

 فترك المقامات، وأرفع الدرجات أعلى إلى ويرقى األعمال، ومحاسن األخالق بمكارم متصفا صاحبه

 انسلخ فلما .اللباس يخلع كما وخلعها الكتاب، بها يأمر التي األخالق ونبذ ظهره، وراء هللا كتاب هذا

 فأزه سافلين، أسفل إلى وصار الحصين، الحصن من خرج حين عليه تسلط: أي الشيطان، أتبعه منها

 خذله تعالى هللا ألن وهذا .المرشدين الراشدين من كان أن بعد {اْلَغاِوينَ  ِمنَ  فََكانَ } .أزا المعاصي إلى

 الدنيا في فيرتفع بها، للعمل نوفقه بأن {بِهَا لََرفَْعنَاهُ  ِشْئنَا َولَوْ }: تعالى قال فلهذا نفسه، إلى ووكله

 إلى: أي األْرِض، إِلَى فَأَْخلَدَ  الخذالن، يقتضي ما فعل {َولَِكنَّهُ } .أعدائه من فيتحصن واآلخرة،

 حرصه شدة في{ فََمثَلُهُ } مواله، طاعة وترك{ هََواهُ  َواتَّبَعَ }. الدنيوية والمقاصد السفلية، الشهوات

 الهثا يزال ال: أي{ يَْلهَثْ  تَْتُرْكهُ  أَوْ  يَْلهَثْ  َعلَْيهِ  تَْحِملْ  إِنْ  اْلَكْلبِ  َكَمثَلِ } إليها، قلبه وانقطاع الدنيا على

 اْلقَْومِ  َمثَلُ  َذلِكَ } .الدنيا من شيء فاقته يسد ال قلبه، قاطعا حرصا حريصا، يزال ال وهذا حال، كل في

بُوا الَِّذينَ   هللا، على لهوانهم وردوها، بها كذبوا بل لها، ينقادوا فلم إليهم، هللا ساقها أن بعد {بِآيَاتِنَا َكذَّ

 .هللا من هدى بغير ألهوائهم، واتباعهم

 أعلم وهللا الفعل هذا فعل من كل به وإما يراد معين شخص به المراد يكون إما آياتنا من انسلخ الذي. 

 والشيطان الضالل في يتدرج بل واحدة ودفعة فجأة الهداية يترك ال اإلنسان ألن انسلخ كلمة استخدم 

 .خطوة تلو خطوة بخطوات اإلنسان يغوي

 اآلخرة ناسياً  الدنيا على حريصاً  حاالته كل في هو يعني (يَْلهَث تَْتُرْكهُ  أَوْ  يَْلهَثْ  َعلَْيهِ  تَْحِملْ  إِن): قوله 

 .علم من حمل مهما

 نَ  َكثِيًرا لَِجهَنَّمَ  َذَرْأنَا َولَقَدْ ) لقوله المهتدين من أكثر الحق طريق عن الغاوين أن تعالى هللا بين  اْلِجنِّ  مِّ

 .بها ينتفعون ال ولكن الحواس يملكون ألنهم وذلك (َواإِلنسِ 

 { ِ  هذا .{يَْعَملُونَ  َكانُوا َما َسيُْجَزْونَ  أَْسَمائِهِ  فِي يُْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا بِهَا فَاْدُعوهُ  اْلُحْسنَى األْسَماءُ  َوهلِلَّ

 كل أنه: وضابطه حسن، اسم كل له: أي الحسنى، األسماء له بأن أوصافه، وسعة جالله لعظيم بيان

 علما كانت بل صفة، غير على دلت لو فإنها حسنى، كانت وبذلك عظيمة، كمال صفة على دال اسم

صفة  أو نقص صفة إما بل كمال، بصفة ليست صفة على دلت لو وكذلك حسنى، تكن لم محضا

 منها، اشتق التي الصفة جميع على دال أسمائه من اسم فكل حسنى، تكن لم والقدح، المدح إلى منقسمة

 فال األشياء، لجميع عاما محيطا علما له أن على الدال{ العليم} نحو وذلك .معناها لجميع مستغرق

 .السماء في وال األرض في ذرة مثقال علمه عن يخرج
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 ســـــــورة األعــــــراف

 قوله :( ِ  معاني كل شامل كمال صفة على يدل اسم كل سبحانه حسن اسم كل له (اْلُحْسنَى األَْسَماء َوهلِلَّ

 .المسألة ودعاء العبادة لدعاء شامل وهذا بها إال يدعى أال الزماً  فصار وبذلك لها مستغرق الصفة

 بها المشركين كتسمية يستحقها، ال من بها يسمى بأن إما له، جعلت عما بها الميل اإللحاد حقيقة إن 

 بها يشبه أن وإما رسوله، وال هللا أراده ما معنى لها يجعل وأن وتحريفها، معانيها بنفي وإما آللهتهم،

 صلى النبي عن الصحيح في ثبت وقد فيها، الملحدون ويحذر فيها، اإللحاد يحذر أن فالواجب غيرها،

 .(الجنة دخل أحصاها من اسما، وتسعين تسعة هلل أن) وسلم عليه هللا صلى عليه هللا

 

 اللمسات البيانية:

 (167) آية : 

 اللفظ دقة تأمل(( 167) اْلَعَذابِ  ُسوءَ  يَُسوُمهُمْ  َمن اْلقِيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َعلَْيِهمْ  لَيَْبَعثَنَّ  َربُّكَ  تَأَذَّنَ  َوإِذْ ) -

 لَيَْبَعثَنَّ ) قال جالله جل فاهلل أحداثها أمام ويضعك والقصة الحدث جو إلى ينقلك الذي القرآني

 .رقابهم من العذاب سوء يسومهم من تمكن على ليدل إليهم ليرسلن يقل ولم (َعلَْيِهمْ 

 (169) آية : 

 أنهم مع لنا هللا سيغفر يقولوا ولم لنا سيغفر إسرائيل بنو قال(( 169) لَنَا َسيُْغفَرُ  َويَقُولُونَ ) -

  ؟(َسيُْغفَرُ ) وقالوا للمجهول الفعل بنوا فلِمَ  هللا هو المراد أن يعلمون

 .عليهم أنكر الذي الذنب خصوص في ال المغفرة في العموم البناء بهذا أرادوا

 (171) آية : 

 َوأَقَاُمواْ  بِاْلِكتَابِ  يَُمسَُّكونَ  َوالَِّذينَ ) تعالى قوله في الماضي ثم المضارع صيغة استخدام داللة ما -

الَةَ   ؟(األعراف( 171) الصَّ

 (الصالة أقاموا) الماضي بالفعل عنه عب ر محدد وقت له كان ما أنه نجد المسألة في نظرنا لو

 لكل سابقاً  كان وما رمضان في اإلفطار أو الزكاة اإلنفاق وحتى محددة أوقات لها الصالة

 فهو صبر إلى تحتاج كلها ألنها األوصاف هذه كل يسبق هو الصبر ماضي، فعل األوصاف

 بِاْلِكتَابِ  يَُمسَُّكونَ  َوالَِّذينَ ) مستمر، هو ذلك عدا وما بالماضي عنه فعبر جميعاً  منها أسبق

الَةَ  َوأَقَاُمواْ   . وقت لها الصالة ولكن وقت لها ليس (األعراف( 171) الصَّ

 (171) آية : 

 اللمسة وما واألعراف والنساء البقرة سورة في والطور الجبل كلمة استعمال بين الفرق ما -

 إسرائيل؟ بني عن الجبل ذكر تقديم وتأخير في البيانية

 السورة في اآليات سياق ألن نفسه الطور من أهم   فوقكم (الطور فوقكم ورفعنا) البقرة سورة في

 .فوقهم من أهم فالجبل األعراف سورة آية أما إسرائيل بني عن الكالم في هو

 واقع ومعنى (بهم واقع أنه وظنوا) وذكر ظُل ة كأنه الجبل تعالى وصف األعراف سورة آية في

 عن يذكر ولم. أهم   األعراف في فالجبل بالجبل عالقة له كله وهذا أهلكهم أو بهم أوقع أي بهم

 .النساء أو البقرة سورة في آخر شيئاً  الطور
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 التي اآلية بعد آية أربعين حوالي إسرائيل بني على اآليات بعد الكالم يستمر والنساء البقرة آية

م لذا الطور ذكر فيها جاء  في أما. لألهمية الطور على البقرة في وفوقهم النساء في فوقهم قد 

 يذكر ولم إسرائيل بني عن الكالم انتهى الجبل عن فيها تحدث التي اآلية فبعد األعراف سورة

م لذا اآلية هذه بعد عنهم شيء أي  .الجبل قد 

 حيث من الطور من وأهم أكبر والجبل األرض أوتاد من وعظُم طال لما اسم هو والجبل

 .الوضع ضد هو الذي الرفع من وأقوى أشد فهو النتق أما. التكوين

 (172) آية : 

 تأمل ((172) اْلَغاِوينَ  ِمنَ  فََكانَ  الشَّْيطَانُ  فَأَْتبََعهُ  ِمْنهَا فَانَسلَخَ  آيَاتِنَا آتَْينَاهُ  الَِّذيَ  نَبَأَ  َعلَْيِهمْ  َواْتلُ ) -

 للتخلص قاسية عنيفة صورة ترسم (فَانَسلَخَ ) فكلمة. متكاملة صورة لك يرسم الذي اللفظ هذا

ية حركة االنسالخ ألن القارئ خيال في تلقيه الذي بظلِّها هللا آيات من  هذا نرى ونحن. قوية حس 

 منه ينسلخ فهو بلحمه متلبس له أديم اآليات كأنما ينسلخ انسالخاً، هللا آيات من ينسلخ الكافر

 .بكيانه الالصق أديمه من الحي انسالخ ومشقة وجهد بعنف

 فهي. اآلية في الخيال سلسلة لتكمل بأختها تلتصق أخرى صورة هذه ((172) الشَّْيطَانُ  فَأَْتبََعهُ )

 غوايته بهدف الشيطان فتبعه الضالل طريق في وسار هللا آيات عن انسلخ ضال   إنسان حركة

 .وراءه وخل فها عنها انسلخ التي اآليات إلى العودة في يفكر ال حتى

 (178) آية : 

ُ  يَْهدِ  َوَمن) تعالى قوله في الياء وحذف ذكر داللة ما -  يَْهدِ  َمن)و (اإلسراء( 97) اْلُمْهتَدِ  فَهُوَ  هللا 

 ُ  ؟(األعراف( 178) اْلُمْهتَِدي فَهُوَ  هللا 

 نضرب. آخر أمر إلى إضافة أكثر هداية فيه يكون أطول يكون لما. المهتدِ  من أطول المهتدي

ُ  يَْهدِ  َمن): مثاالً   آيَاتِنَا آتَْينَاهُ  الَِّذيَ  نَبَأَ  َعلَْيِهمْ  َواْتلُ ) قال قبلها( األعراف( 178) اْلُمْهتَِدي فَهُوَ  هللا 

 فانسلخ آياته هللا آتاه الذي هذا( األعراف( 172) اْلَغاِوينَ  ِمنَ  فََكانَ  الشَّْيطَانُ  فَأَْتبََعهُ  ِمْنهَا فَانَسلَخَ 

 حتى أكبر الهداية من قدر إلى يحتاج كان لكن مهتدياً  كان ال؟ أم مرة أول مهتدياً  كان هل منها

 االنسالخ من عصمته ما عنده كانت التي الهداية ألن( المهتدي) بـ عليها عق ب لذلك ينسلخ ال

 مثل( المهتدي فهو) عقب لذلك يضل وال يزل وال يرسخ حتى وأطول أكثر هداية يريد فكان

ُ  يَْهدِ  َوَمن) تعالى قوله في( المهتدِ  فهو) اإلسراء سورة في أما. (نبغي كنا ما ذلك) تعالى قوله  هللا 

 ُعْميًا ُوُجوِهِهمْ  َعلَى اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  َونَْحُشُرهُمْ  ُدونِهِ  ِمن أَْولِيَاء لَهُمْ  تَِجدَ  فَلَن يُْضلِلْ  َوَمن اْلُمْهتَدِ  فَهُوَ 

ا َوبُْكًما أَْواهُمْ  َوُصم ً . النار أصحاب من هؤالء( اإلسراء( 97) َسِعيًرا ِزْدنَاهُمْ  َخبَتْ  ُكلََّما َجهَنَّمُ  مَّ

 محمد هللا إال إله ال أن شهادة) بسيطة هداية عنده يكون أن النار؟ في الخلود من ينجي الذي ما

 ذاك أما. هذا من يخرجهم الهداية من بسيط قدر تكفيهم كانت. الفروض من وقسم( هللا رسول

 . قليلة هداية فتكفيهم هؤالء أما ينسلخ، ال حتى كبيرة هداية إلى يحتاج فكان

  (187) آية : 

 شك من فما االستعارة على اآلية في الكالم صيغ ((187) ُمْرَساهَا أَيَّانَ  السَّاَعةِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ ) -

 تشبيهاً  الساعة على هنا وأطلق. الشط في استقرت إذا للسفينة يطلق إنما اإلرساء أن نعلم أننا

. يريده الذي المكان إلى البحر في السائر بوصول فيه متردداً  أو مرتقباً  كان الذي األمر لوقوع
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 تسير وهي يوم مر كلما تقترب السفينة أن كما النهاية تبلغ حتى يوم مضى كلما تقترب فالساعة

 .الشط في ومرساها منتهاها تبلغ حتى

 

 الوصايا العملية:

 المفسدين يد على وأخذاً  تعالى هلل طاعة المنكر عن والنهى بالمعروف األمر بواجب امالقي ضرورة 

 .واألمن السالم ويعم الخير ينتشر وحتى شرورهم من للمجتمع وتطهيراً 

 ال  تعالى هللا عقاب فإن إفسادهم في المفسدون تماد إذا حتى بدورهم واأن يقوم المصلحون على ينبغي

 .وحدهم بالمفسدين ينزل

 واآلخرة الدنيا الحياة بين الموازنة. 

 ال الذي اإلصالح أداة هما ،الجنة لدخول الميزان فهي الصالة على والمحافظة والكتاب بالدين التمسك 

 .أجره هللا يضيع

 رفيقا أولئك وحسن والصالحين والصديقين نيالنبي مع رتبتهم هللا عظيم فرفع فضل لهم المصلحين أن. 

 األرحام وقطيعة إلثماو بالشر الدعاء ونتجنب بالخير دائماً  هللا ندعو أن يجب. 

 بالسوء األمارة النفس ومن ومتاعها الدنيا بزينة الغرور ومن ه،تووسوس الشيطان من نحذر أن يجب. 

 يدفع وال الشهوات يبعد وال الهوى من يعصم وال هللا طاعة إلى يؤدى ال الذي العلم من الحذر 

 . لنا وسهله الشر طريق لنا ذلل ربما بل الشيطان

 ايالعل وصفاته الحسنى بأسمائه هللا نسأل أن. 

  شديد بعذاب يأخذهم بل يهملهم وال لهم استدراجاً  الظالمين يمهل تعالى هللا. 
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 (539( إلى اآلية )188من اآلية ): التاسعالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 الرد كانف ،وأنكروها تمادوا حيث الساعة عن السؤال عن السابقة اآلية تحدثت أن بعد (188) اآلية 

 .هللا شاء ما إال ضراً  وال نفعاً  لنفسه يملك ال الرسول نأو هللا عند الساعة علم أن عليهم

 أن فبدل باهلل وكفرهم المشركين ضالل من عديدة جوانب اآليات هذه بينت( 192 – 189) اآليات 

 .به أشركوا العظيمة النعم على يشكروه

 هلل وليا ليكون والفضائل واألخالق اآلداب من بجملة المسلم اآليات دعت (516 – 196) اآليات 

 .المشركين أثارها التي الشبهات بعض وردت

 

 أحكام ووصايا:

 { ْنِيَ  َوَما اْلَخْيرِ  ِمنَ  الْستَْكثَْرتُ  اْلَغْيبَ  أَْعلَمُ  ُكْنتُ  َولَو وءُ  َمسَّ  أنها أعلم التي األسباب لفعلت: أي {السُّ

 كونها، قبل باألشياء لعلمي ومكروه، سوء إلى يفضي ما كل من ولحذرت والمنافع، المصالح لي تنتج

 من يفوتني ما يفوتني وقد السوء، من ينالني ما ينالني قد -علمي لعدم- ولكني .إليه تفضي بما وعلمي

 .بالغيب لي علم ال أني على دليل أدل فهذا ومنافعها، الدنيا مصالح

 أعلم كنت ولو) : قوله في وذلك الغيب يعلم ال وسلم عليه هللا صلى الرسول أن على قاطع دليل 

 .اآلية (الغيب

 النذارة؟ هي وما البشارة هي ما 

 .المتقين لعباده هللا بثواب البشارة هي البشارة °

 .الضالين لعباده هللا عقاب من النذارة °

 صلى الرسول بقبر يتبرك من على رد وفيه نفع وال ضرر ألحد يملك ال وسلم عليه هللا صلى الرسول 

 .وحده هللا بيد والضر فالنفع يجوز وال محرم فعل هذا أن وسلم عليه هللا

 الزوجين بين والمودة السكن يحصل حتى وآدم حواء إخراج من الحكمة. 

 {َصالًِحا آتَاهَُما فَلَمَّا}إلى انتقل ثم وحواء، آدم في الكالم أول فإن الجنس، إلى النوع من انتقال هذا 

 الشرك، بطالن على هللا قررهم فلذلك كثيرا، الذرية في موجود هذا أن شك وال الجنس، في الكالم

 من لهم الخالق فإن األفعال، في أم األقوال، في الشرك كان سواء الظلم، أشد ظالمون ذلك في وأنهم

 والرحمة المودة من بينهم جعل ثم أزواجا، أنفسهم من لهم وجعل زوجها منها خلق الذي واحدة، نفس

 واألوالد واللذة الشهوة تحصل به ما إلى هداهم ثم به، ويلتذ ويألفه بعض، إلى بعضهم يسكن ما

 أن هللا ويدعون نفوسهم، إليه تتشوف موقوتا، وقتا األمهات، بطون في الذرية أوجد ثم .والنسل

 .مطلبهم وأنالهم النعمة عليهم هللا فأتم صحيحا، سويا يخرجه

 أتاهما؟ فيما باهلل أشركوا كيف 

 .شرك فيه باسم سموه أنهم إما .1
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 .بعبادته هللا مع أشركوا أنهم أو .5

 الشرك عقيدة فساد حقيقة هللا أثبت: 

 .شيئاً  يخلقون ال أنهم .1

 .ضر وال نفع بيدهم ليس .5

 .الهدى يتبعون ال .0

 .أمثالكم عباد أنهم .4

 فهي اإلنسان في الموجودة القوة تملك ال فهي أذان وال أعين وال أيدي وال أرجل لها ليس .2

 .ويعبدها بها يتوسل الذي من أضعف

 { ََّولِيِّيَ  إِن  ُ  فيه الذي {اْلِكتَابَ  نزلَ  الَِّذي} .المضار عني ويدفع المنافع لي فيجلب يتوالني الذي{ هللاَّ

 .الدينية الخاصة لعباده وتربيته توليته من وهو والنور، والشفاء الهدى

 والفحشاء السوء عنهم ويصرف الخير على فيعينهم الصالحين لعباده الخاصة هللا والية. 

 { ِاْلَجاِهلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذ }.وما الناس، مع الخلق لحسن جامعة اآلية هذه 

 وما أنفسهم، به سمحت ما: أي العفو، يأخذ أن الناس، به يعامل أن ينبغي فالذي معاملتهم، في ينبغي

 قابله ما أحد كل من يشكر بل طبائعهم، به تسمح ال ما يكلفهم فال واألخالق، األعمال من عليهم سهل

 وال نقصهم، عن طرفه ويغض تقصيرهم عن ويتجاوز ذلك، دون هو ما أو جميل وفعل قول من به،

 باللطف الجميع يعامل بل لفقره، الفقير وال لنقصه، العقل ناقص وال لصغره، الصغير على يتكبر

 جميل، وفعل حسن قول بكل: أي{ بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ }.صدورهم له وتنشرح الحال تقتضيه بما والمقابلة

 من خير، على حث أو علم، تعليم إما منك، الناس إلى يأتي ما فاجعل والبعيد، للقريب كامل وخلق

 على معاونة أو مصيب، رأي أو نافعة، نصيحة أو الناس، بين إصالح أو والدين، بِرِّ  أو رحم، صلة

 أذية من بد ال كان ولما دنيوية، أو دينية مصلحة تحصيل إلى إرشاد أو قبيح، عن زجر أو وتقوى، بر

 فعله أو بقوله آذاك فمن بجهله، مقابلته وعدم عنه باإلعراض الجاهل يقابل أن تعالى هللا أمر الجاهل،

 .فيه فاعدل ظلمك ومن فَِصْلهُ، قطعك ومن تحرمه، ال حرمك ومن تؤذه، ال

 باللطف الكل ويعامل يتكبر وال تقصيرهم عن ويتجاوز والتسامح بالعفو الناس يعامل أي العفو خذ. 

 حث أو علم تعليم منك يأتي الناس ما فاجعل رفيع وخلق وجميل حسن قول لكل: بالمعروف وأمر 

 .نافعة نصيحة أو خير على

 العقول جهال مع المصادمة من البد بالمعروف واألمر الدعوة طريق في ألن الجاهلين عن وأعرض 

 .معهم والمصادمة الجدل وترك عنهم باإلعراض فأمره والدين

 الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يَنزَغنَّكَ } حال أي وفي: تعالى فقال والجن، اإلنس شياطين العبد به يعامل أن ينبغي ما 

ِ  فَاْستَِعذْ }. إليه وإيعاز الشر، على حث أو الخير، عن وتثبيط بوسوسة، منه تحس: أي {نزغ   : أي {بِاهللَّ

 له، التجائك وقوة وضعفك، بنيتك {َعلِيم  }. تقول لما {َسِميع  } فإنه بحماه واحتم باهلل، واعتصم التجئ

 .وسوسته من ويقيك فتنته، من فسيحميك

 استقامتهم وطريق رشدهم إلى وعادوا واستغفروه هللا ذكروا بوساوسه الشيطان غرهم إذا اتقوا الذين. 
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 اإلنصات: االستماع واإلنصات بين والفرق واإلنصات باالستماع القرآن يسمع من لكل عام أمر 

 قلبه سماعه مع ويحضر السمع بحاسة اإلصغاء هو واالستماع واالنشغال، التحدث بترك بالظاهر

 جوارحه. وتخشع ويتدبر فيعي

 {تُْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصتُوا لَهُ  فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا} هللا كتاب سمع من كل في عام األمر هذا 

 في اإلنصات أن واإلنصات، االستماع بين والفرق واإلنصات، له باالستماع مأمور فإنه يتلى،

 .استماعه عن يشغل بما االشتغال أو التحدث بترك الظاهر

 هذين على الزم من فإن يستمع، ما ويتدبر قلبه ويحضر سمعه، يلقي أن فهو له، االستماع وأما

 وهدى متجددا، مستمرا وإيمانا غزيرا، وعلما كثيرا خيرا ينال فإنه هللا، كتاب يتلى حين األمرين

 عليه تُلِيَ  من أن على ذلك فدل عليهما، الرحمة حصول هللا رتب ولهذا دينه، في وبصيرة متزايدا،

 يؤمر ما أوكد ومن .كثير خير فاته قد الرحمة، من الحظ محروم أنه وينصت، له يستمع فلم الكتاب،

 باإلنصات، مأمور فإنه إمامه، قرأ إذا الجهرية الصالة في وينصت له يستمع أن القرآن، مستمع به

 .وغيرها الفاتحة، قراءته من أولى باإلنصات، اشتغاله إن: يقولون العلماء أكثر إن حتى

 واآلخرة الدنيا خيري في وزيادة الرحمة حصول ثمرتها واإلنصات االستماع. 

 الذكر أنواع أكمل فهذا والجوارح واللسان القلب عليها تواطأ ما الذكر مراتب أعلى. 

 متوسط وبصوت وطمع ورجاء خوف وفيه خالصاً  والتضرع الذكر يكون أن بد ال. 

 األوقات من غيرهما على وفضيلة فيهما هللا لذكر ميزتان لهما الوقتان هذان وآخره النهار أول. 

 والدعاء الذكر آداب يراعي أن اإلنسان وعلى واآلخرة الدنيا لخيري ضياع ففيها الغفلة من الحذر 

 :وهي

 .والضراء السراء في منهما اإلكثار .1

 .والسكينة والتذلل والتضرع والخشوع اإلخالص .5

 .والجوارح واللسان القلب تواطأ .0

 .اله غافل قلب من دعاء يستجيب ال هللا ألن اآلداب أهم وهي الغفلة وعدم القلب إحضار .4

 

 لمسات بيانية:

 (188) آية : 

 القرآن؟ في النفع قبل الضر يأتي متى -

 . الضر يقدم الضر يتضمن ما يتقدم وحيث النفع يسبق النفع يتضمن ما يتقدم حيث

 والضرر؟ والَضر الُضر   بين الفرق ما -

 أي االسم الضرر. النفع يقابل بما مصدر الَضر. وغيره مرض من البدن في يكون الُضر

 .ضرر عليه دخل يقال الشيء في يدخل النقصان

ا َوالَ  نَْفًعا لِنَْفِسي أَْملِكُ  الَّ  قُل) - ُ  َشاء َما إاِلَّ  َضر ً  أَتَْعبُُدونَ  قُلْ ) القائلة اآلية إلى عدت لو(( 188) هللا 

ِ  ُدونِ  ِمن ا لَُكمْ  يَْملِكُ  الَ  َما هللا   هذه في النفع تقديم لوجدت المائدة سورة في(( 76) نَْفًعا َوالَ  َضر ً

 هللا؟ بيان توخاها ِعل ة لذاك فهل هناك وتأخيره اآلية
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 سورة في وعكسه اإلنسان إلى أحب النفع ألن هنا الضر على النفع قدم هللا فإن نعم الحقيقة

 جلب على كانت فلئن غضبها يُخشى ال وأنها معبوداتهم أمر تهوين هناك المقصود ألن المائدة

 ال أنه لهم يبين أن يريد ألنه الضر على النفع فقد م هنا أما. أعجز النفع لتقديم فهي عاجزة الضر

 !ذاته؟ ُضر   يملك فكيف نفسه لينفع الدهر أبد يسعى اإلنسان أن مع لنفسه النفع يملك

وءُ  َمسَّنِيَ  َوَما اْلَخْيرِ  ِمنَ  الَْستَْكثَْرتُ  اْلَغْيبَ  أَْعلَمُ  ُكنتُ  َولَوْ )  لِّقَْوم   َوبَِشير   نَِذير   إاِلَّ  أَنَاْ  إِنْ  السُّ

 جاءت التي اآليات كثرة مع اآلية في (النذير) تقديم سبب نتبين أن لنحاول ((188) يُْؤِمنُونَ 

 المشركين المكذبين خطاب هنا المقام أن اعلم. ترتجى غاية من لها بد فال البشير تقديم على

 .بهم أعلق ألنها البشارة على النذارة قدمت لذلك

ن َخلَقَُكم الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَيُّهَا يَا) -  ِرَجاالً  ِمْنهَُما َوبَثَّ  َزْوَجهَا ِمْنهَا َوَخلَقَ  َواِحَدة   نَّْفس   مِّ

ن َخلَقَُكم الَِّذي هُوَ ) قال األعراف وفي (النساء( 1) َونَِساء َكثِيًرا  ِمْنهَا َوَجَعلَ  َواِحَدة   نَّْفس   مِّ

ن َخلَقَُكم) الزمر وفي ((189) إِلَْيهَا لِيَْسُكنَ  َزْوَجهَا  فما ((6) َزْوَجهَا ِمْنهَا َجَعلَ  ثُمَّ  َواِحَدة   نَّفْس   مِّ

 والجعل؟ الخلق بين الفرق وما اآليات؟ بين االختالف في البيانية اللمسة

 خلق مثل ليست حطاماً  الزرع جعل. وأسبق أقدم فالخلق الخلق بعد حالة الغالب في الجعل

( 61) َواْلَخنَاِزيرَ  اْلقَِرَدةَ  ِمْنهُمُ  َوَجَعلَ ) جعله ثم خلقه هو صي ر، بمعنى جعل. حطاماً  الزرع

 َجاِعلُكَ  إِنِّي قَالَ ) الخلق بعد الجعل الغالب في إذن. صي رهم يعني وإنما خلقهم يعني ال (المائدة

 جعل) كل ولذلك العام األمر هذا إذن. إماماً  خلقه وليس إماماً  صي ره (البقرة( 154) إَِماًما لِلنَّاسِ 

 .الخلق بعد (زوجها

 (190) آية : 

ْجفَةُ  فَأََخَذْتهُمُ ) تعالى قال -  الَِّذينَ  َوأََخذَ ) تعالى وقال األعراف( َجاثِِمينَ  َداِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحواْ  الرَّ

ْيَحةُ  ظَلَُمواْ   فلماذا واحد واإلصباح واألخذ جاثمين هود، (َجاثِِمينَن ِديَاِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحواْ  الصَّ

 وديارهم؟ دارهم بين البنية في اختالف

صوتاً  تسمع فأنت الرجفة من أكثر مداها يبلغ الصيحة ألن مرة وال دارهم مع الصيحة يقل لم

 لما الصوت. آخر مكان في يُسمع الصوت لكن مكان في يحصل زلزال أو كانفجار فيه تكن لم

 إلى عائد وهذا دارهم فقال مدى أقل فهي الرجفة أما ديارهم قال أوسع مدى في يُسمع كان

 .الموجود العقاب طبيعة

( 190) َصاِمتُونَ  أَْنتُمْ  أَمْ  أََدَعْوتُُموهُمْ  َعلَْيُكمْ  َسَواء   يَتَّبُِعوُكمْ  اَل  اْلهَُدى إِلَى تَْدُعوهُمْ  َوإِنْ )

 (.األعراف

 ال هو صامتاً  يكون نفسه إلى االنسان يخلو أو ينام عندما الحديث وليس الصمت هم األصل

 الحالة هو الصمت إذن. صامت فهو أمر له يعرض لم إذا أما أمر له عرض إذا إال يتحدث

 .(صمتم أو أدعوتموهم) الطرفين بين يسوي ال لذلك الدائمة الثانية

 (192) آية : 

 يَْسَمُعونَ  آَذان   لَهُمْ  أَمْ  بِهَا يُْبِصُرونَ  أَْعيُن   لَهُمْ  أَمْ  بِهَا يَْبِطُشونَ  أَْيد   لَهُمْ  أَمْ  بِهَا يَْمُشونَ  أَْرُجل   أَلَهُمْ ) -

 للبصر والعين البطش وسيلة واليد المشي وسيلة الرجل أن طالما يقول أن لسائل ((192) بِهَا

 ؟اآليات هذه بعد األوصاف بهذه جيء فلِمَ  للسمع واألذن
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ألن والثاني األصنام على العجز تسجيل لزيادة األول: لسببين األوصاف بهذه هللا بيان أتى

 األرجل صور لها كان ولئن وسواع كهُبل اآلدميين صدر على محمولة كانت األصنام بعض

 .والفائدة العمل عديمة ولكنها واألعين

 (196) آية : 

يَ  إِنَّ ) - ُ  َولِيِـّ لَ  الَِّذي هللا  الِِحينَ  يَتََولَّى َوهُوَ  اْلِكتَابَ  نَزَّ  عن اإللهي البيان أعرض لقد(( 196) الصَّ

يَ  إِنَّ ) فقال الكتاب إنزال في بالموصولية الصفة وأجرى هللا صفات كل ُ  َولِيِـّ لَ  الَِّذي هللا   نَزَّ

 األمي   الرجل وهو وسلم عليه هللا صلى النبي على الكتاب إنزال بأن تلميح ذلك وفي (اْلِكتَابَ 

 . واصطفائه توليه على دليل ألعظم

 (198) آية : 

 وتبصرون؟ تنظرون بين الفرق ما -

 الحاسة توجيه يعني رؤية غير من يكون وقد رؤية فيه يكون قد النظر رأيته، الشيء أبصرت

 إِلَى يَنظُُرونَ  أَفاََل ). تبصره أنك بالضرورة ليس لكن اآلن إليه أنظر أنا تقول معين مكان إلى

بِلِ   يُحسِّه اإلبصار احتمال: معنيين فيه النظر احتمالين فيها( الغاشية( 17) ُخلِقَتْ  َكْيفَ  اإْلِ

 تعالى قوله في كما الرؤية تحدث لم لكن معين مكان إلى الحاسة توجيه ويحتمل ببصره

 إدراك الرؤية من يبصر إذن( األعراف( 198) يُْبِصُرونَ  الَ  َوهُمْ  إِلَْيكَ  يَنظُُرونَ  َوتََراهُمْ )

 توجيه وإنما رؤية دون من النظر يكون وقد إدراك النظر يكون قد احتمالين فيها والنظر الحاسة

 .معين مكان إلى النظر

 (199) آية : 

 تناول هي األخذ حقيقة أن تعلم إنك ((199) اْلَجاِهلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ ) -

 شيئاً  أخذ إذا اإلنسان أن تعرف وأنت يؤخذ شيئاً  العفو القرآن جعل فكيف به لالنتفاع الشيء

 منه؟ شيء إفالت دون كامالً  به أمسك

 .منه جزء بأي تفريط دون لك مملوكاً  العفو يكون أن يريد هللا ألن ذلك

 (511) آية : 

ا) العليم السميع مواطن في قال ربنا - ِ  فَاْستَِعذْ  نَْزغ   الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ  َعلِيم   َسِميع   إِنَّهُ  بِاهلل 

ِ  فَاْستَِعذْ ) وقال (األعراف( 511)  اختلفت لماذا (غافر( 26) اْلبَِصيرُ  السَِّميعُ  هُوَ  إِنَّهُ  بِاهللَّ

  الخاتمة؟

ا) قال لما ْيطَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ  وساوسه تُرى وال يُرى ال الذي الشيطان ذكر لما (نَْزغ   الشَّ

ِ  آيَاتِ  فِي يَُجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ) قال لما لكن (عليم سميع) قال تُعلم وإنما  إِن أَتَاهُمْ  ُسْلطَان   بَِغْيرِ  هللاَّ

ا ِكْبر   إاِلَّ  ُصُدوِرِهمْ  فِي ِ  فَاْستَِعذْ  بِبَالِِغيهِ  هُم مَّ  هؤالء (غافر( 26) اْلبَِصيرُ  السَِّميعُ  هُوَ  إِنَّهُ  بِاهللَّ

 . بعضاً  بعضهم يُبصر

ا) ِ  فَاْستَِعذْ  نَْزغ   الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ  لصورة التخيل على اآلية في الكالم بُني ((511) بِاهلل 

 النخر هي النزغ حقيقة أن إذ استعارة هنا النزغ فإطالق. المؤمن نفس في الشيطان وسوسة

 اإلبرة بنزغ النفس في الشيطانية الوسوسة حدوث هللا بيان يُشبِّه هذا وعلى باإلبرة والغرز

 .بها الشعور النفس تفقد حتى يتدرج بسيط وإيالم خفي تأثير له فكالهما الجسم في ونحوها
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 ســـــــورة األعــــــراف

 الوصايا العملية:

 معصيته في استخدامها وعدم هللا طاعة في هللا نعم استغالل. 

 ينفعهم وال ال فإنه وسلم ويدعونه عليه هللا صلى بالرسول الذين يتوسلون الجهال على رد اآليات في 

 شيئا. لنفسه يملك ال فانه يضرهم

 الدين. على وتنشئتهم التربية بحسن األبناء نعمة على هللا يشكر أن اإلنسان على يجب 

 تولى وإذا واألخروية، الدنيوية السعادة له فيحصل وآخرته دنياه في هيكفي فإنه العبد تولى إذا هللا والية 

 دائماً  فنجده الخير لعمل ويوفقه الطاعة أبواب له ويفتح الشرور ويكفيه وأمواله ودينه يحفظه العبد

 .للخير موفق

 األدعية أشمل من: 

o توليت فيمن تولني اللهم. 

o إليك وفادتي أحسن اللهم. 

o به وأرضني أمري في الخير لي اكتب اللهم. 

 وأقوالهم ونياتهم أعمالهم أصلحوا ألنهم للصالحين تكون الوالية . 

 بالحرب آذنته فقد ولياً  لي آذى من قال هألن غيره أو الفعل أو بالكالم إما هللا أولياء إيذاء من الحذر. 

 وتمامها، األخالق جماع اآلية هذه (اْلَجاِهلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ ) :تعالى هللا قال 

 من المحرمات إلى يجر ألنه الكالم لغو عن ويبتعد فائدة فيه وما بالخير إال يتكلم أال فيحرص اإلنسان

 الجاهلين عن اإلعراض، والكالم لغو إلى تؤدى ألنها الخلطة كثرة تجنب، ووحسد وحقد ونميمة غيبة

 تمام األخالق. من( الئق غير بكالم يتكلمون الذين)

 االلتجاء) باهلل االستعاذة سرعة :والجن اإلنس شياطين ونزع الشيطان وساوس من التخلص طريقة 

  وبينهم. بيننا ما ويعلم لنااألقو يسمع سبحانه ، ألنهباهلل( واالعتصام

 ويتوب. هللا إلى ويرجع ويتذكر يسارع بذنب يذنب ما أولأنه  المتقين صفات من 

 والفساد. الغي في يمدهم بل الشر عن صاحبه يقصر ال فهو اإلنسان شياطين عن االبتعاد 

 قلبه على الران ويطبع الذنب كمايتر ال حتى ويتوب يرجع الذنب يذنب ما أول أن البصيرة تمام من 

 .وضالل غي في فيكون

 ه.لتوب يوفق وال والمعاصي الذنوب في فينغمس ينساه هللا فإن هللا ذكر ينسى من 

 القرآن: تالوة آداب 

o بآيات يتمثل حتى والجوارح القلب باستحضار يكون فهذا االستماع وحسن اإلنصات من البد 

 ن.القرآ بركة على فيحصل بها ويعمل بهديه ويهتدي هللا

o هللا رحمة له تحصل القرآن بآداب عملمن ي أن. 

 الجوارح. أو القلب أو باللسان يكون سبحانه وذكره واألوقات، األحوال جميع في هللا ذكر 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها:

  افتتحت السورة الكريمة ببيان إنزال هذا القرآن إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم، ودعوته إلى اإلنذار

(. واختتمت السورة بالدعوة إلى االستماع لهذا القرآن 0 – 5به وتبليغه وتذكير المؤمنين به )اآليات 

 (.512 – 514واإلنصات لتالوته، واألمر بذكر هللا، والتحذير من الغفلة )اآليات 
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة األنفـــال ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســــورة األنفــــال

 

 السورة:بين يدي 

 .للسورة الكريمة ثالثة أسماء ذكرها العلماء وهي: سورة األنفال، وسورة بدر، وسورة الجهاد 

 بعد المسلمون وكان الغنائم تعني لغة وهي فيها األنفال كلمة لورود باألنفال السورة وسميّت 

 .عليهم الغنائم توزع كيف اختلفوا قد انتصارهم

  من أهم أسباب نزول سورة األنفال أحداث عزوة بدر الكبرى، ولذا كان من أسمائها سورة بدر

إنما كان بسبب ما ورد من تساؤل الصحابة  -األنفال-وسورة الجهاد، بل إن اسم السورة األكثر شهرة 

 حول أنفال بدر )أي الغنائم(.

 .سورة األنفال سورة مدنية 

  وهو الحديث عن الجهاد في سبيل معظمها حول محور واحد عام أال تدور آيات السورة الكريمة في

 هللا تعالى، وما يتبع ذلك من أمور وأحكام وقواعد.

  مقصد السورة يكمن في تبرؤ العباد من الحول والقوة، وحثهم على التسليم ألمر هللا، واعتقاد أن

صام بأمر هللا المثمر الجتماع األمور ليست إال بيده، وأن اإلنسان ليس له فعل، ليثمر ذلك االعت

 الكلمة، المثمر لنصر الدين وإذالل المفسدين، المنتج لكل خير.

 

 :وخاتمة ما قبلهاالمناسبة بين افتتاحية السورة 

  نهايات سورة األعراف تتحدث عن نهايات قصة موسى مع قومه، وبدايات سورة األنفال تتحدث عن

 وسلم مع قومه.طرف من قصة النبي محمد صلى هللا عليه 

 ( 402) تُْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَنِصتُواْ  لَهُ  فَاْستَِمُعواْ  اْلقُْرآنُ  قُِرىءَ  َوإَِذا) األعراف أواخر في تعالى قال

بَّكَ  َواْذُكر عا   نَْفِسكَ  فِي رَّ نَ  تَُكن َوالَ  َواآلَصالِ  بِاْلُغُدو   اْلقَْولِ  ِمنَ  اْلَجْهرِ  َوُدونَ  َوِخيفَة   تََضرُّ  اْلَغافِلِينَ  م 

 آيَاتُهُ  َعلَْيِهمْ  تُلِيَتْ  َوإَِذا قُلُوبُهُمْ  َوِجلَتْ  هللّاُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  إِنََّما) قال األنفال بداية وفي ((402)

 ترابط هذا لها، امتداد كأنها األعراف آية بعد تأتي كأنما ((4) يَتََوكَّلُونَ  َرب ِهمْ  َوَعلَى إِيَمان ا َزاَدْتهُمْ 

 .الحال عليه يكون أن ينبغي لما مكملة وكأنها

 يَْسُجُدونَ  َولَهُ  َويَُسب ُحونَهُ  ِعبَاَدتِهِ  َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  الَ  َرب كَ  ِعندَ  الَِّذينَ  إِنَّ ) قال األعراف آخر وفي 

الَةَ  يُقِيُمونَ  الَِّذينَ ) األنفال وفي ((402) ا الصَّ  المأل في يسجدون المالئكة ((3) يُنفِقُونَ  َرَزْقنَاهُمْ  َوِممَّ

 .األرض في الصالة يقيمون وهؤالء األعلى
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 ســــورة األنفـــــال

 المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها:

سورة األعراف في مضمونها الحديث عن قصص األنبياء مع أقوامهم، ومضمون سورة األنفال في الحديث    

 العظيم مع قومه.عن شيء من سيرة النبي 

 

 محاور السورة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (52( إلى اآلية )1من اآلية )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( تتحدث عن األنفال وصفات المؤمنين الصادقين، لتقوية الصف المسلم بالطاعة هلل 2 – 1اآليات )

 ولرسوله وعدم الشحناء المفضية إلى غضب هللا تعالى وضعف أواصر األخوة فيما بينهم.

 ( هذا المقطع يتحدث عن غزوة بدر الكبرى وما سبقها من الخروج للقاء القافلة، 12 – 2اآليات )

وبين المقطع السابق استمرار الحديث عن مجريات المعركة؛ فالمقطع السابق يتحدث  والمناسبة بينه

عن األنفال وكيفية قسمتها وما دار حولها من نزاع، وما ورد من توجيه رباني حول ذلك، فجاء هذا 

 المقطع ليفّصل ما أجمله المقطع األول من إشارات حول غزوة بدر.

 ( مناسبة المقطع ل11 – 12اآليات ) ما قبله: أن الحديث بعد أن كان عن وصف الغزوة ما حصل

فيها، جاء الحديث هنا عن توجيهات قرآنية للمسلمين بعد انتهاء الغزوة، وذكر الفرار من أرض 

المعركة وتوعد أصحابه بالوعيد الشديد، وهو أمر فيه توجيه لما بعد هذه الغزوة من غزوات قادمة، 

ع عن أمور وقع فيها اإلعجاز الرباني في المعركة وهي هزيمة كما تحدثت اآليات في هذا المقط

 الكافرين ونصر المؤمنين وأن هذه النتيجة المباركة من عند هللا وأن النصر بيده سبحانه.

 ( 42 – 11اآليات ) في هذا المقطع توجيه رباني لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم، بعد انتهاء

يفيد منها المجتمع وهو يغادر أرض المعركة، كما كان التوجيه قبل  المعركة، وما الدروس التي

الحديث عن المعركة بالطاعة وتقوى هللا، جاء هذا بعدها، وزاد على ذلك الحث على ما يحافظ على 

 كيان المجتمع من أمور مهمة كاالستجابة هلل ورسوله، واتقاء الفتن.

 

 أحكام ووصايا:

 أول بدر غزوة في اآلية هذه ونزلت الكفار أموال من األمة لهذه هللا ينفلها التي الغنائم هي األنفال 

 هللا رسول فسألوا نزاع فيها المسلمين بعض بين فحصل، المشركين من المسلمون غنمها كبيرة غنيمة

 .(األَنفَالِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ ) هللا فأنزل عنها وسلم عليه هللا صلى

  ّالرضا الحكم هذا تجاه والواجب هللا حكم على ألحد اعتراض فال ولرسوله هلل األنفال أن لهم نبي 

 . والتسليم

 األنفال حول نزاع من حصل ما( بَْينُِكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحواْ ) قوله. 

 وهي إيمانه وكمل حسن فيمن إال توجد قلما بصفات حقا   المؤمنين هللا وصف ثم: 

 .قلوبهم وجلت هللا ذكر إذا .1

 .إيمانا زادتهم آياته عليهم تليت إذا .4

 .يتوكلون ربهم على .3

 .وجهها على الصالة يقيمون .2

 .ومستحبة واجبة نفقات من هللا رزقهم مما ينفقون .2
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 ســــورة األنفـــــال

 حكمته فاقتضت ذلك يكون أن وقدر شاء هللا ولكن للقتال وسلم عليه هللا صلى النبي خروج يكن لم 

 .وأهله الباطل وإبطال للمسلمين ورفعة نصرة

  ّمنها ونصرتهم، ثباتهم في السبب هي كانت عديدة بنعم الغزوة هذه في المؤمنين على هللا من: 

 إال لقلوبهم واطمئنان بشارة المدد هذا وكان السماء من مدد المالئكة وإرسال لهم هللا استجابة .1

 .وحده هللا عند من الحقيقي النصر أن

 تثبت وصارت تلبدت بحيث أقدامهم به وثبت والرجس الجنابة من به طهرهم ماء   عليهم أنزل .4

 .القدم فيها تزل دهسه سهلة كانت أن بعد القدم عليها

 .قلوبهم وتطمئن والهلع الخوف عنهم يذهب حتى النعاس عليهم أنزل .3

 حالتين في إال يجوز وال الذنوب كبائر من كبيرة الزحف يوم التولي حكم: 

 .بتوليه العدو يخدع لقتال متحرف .1

 .لموضع موضع من ينتقل بحيث لفئة متحيزا   .4

 سبحانه هللا بمشيئة إال النصر وال القتل يكن لم. 

 يدعوا وجعل العريش دخل القتال وقت وسلم عليه هللا صلى النبي أن ذلك( َرَمْيتَ  إِذْ  َرَمْيتَ  َوَما) قوله 

 إلى هللا فأوصلها المشركين وجوه في فرماها تراب من حفنة وأخذ منه خرج ثم النصرة ويناشده هللا

 جهدهم وفتر عزيمتهم فتهاوت منها وعينه وفمه وجهه أصاب وقد إال أحد يبقى فلم وجوههم

 .وانهزموا

 منهم وضالال   ظنا   الفئتين أعز انصر اللهم يقولون هللا يدعون المشركين فكانوا (تَْستَْفتُِحواْ  إِن) قوله 

 .المؤمنين وهم الفئتين أعز ونصر وأعز لهم فاستجاب الفئتين أعز أنهم

 َوأَنتُمْ  َعْنهُ  تََولَّْوا َوالَ ) األعمال وصدقته القلب في وقر ما ولكنه والتحلي بالتمني اإليمان ليس 

 .(تَْسَمُعونَ 

 عليه هللا صلى النبي كان لذلك الحق عن وانحرافهما بقلبها وذلك قلوبهم وبين بينهم هللا يحول العصاة 

 .(دينك على يقلب ثبت واألبصار القلوب مقلب يا اللهم) يقول يدعوا وسلم

 

 لمسات بيانية:

 (10-1) آية : 

 م نَ  آالَف   بِثاَلَثَةِ  َربُُّكم يُِمدَُّكمْ  أَن يَْكفِيُكمْ  أَلَن لِْلُمْؤِمنِينَ  تَقُولُ  إِذْ ) عمران آل سورة في تعالى قال -

ن َويَأْتُوُكم َوتَتَّقُواْ  تَْصبُِرواْ  إِن بَلَى( 142) ُمنَزلِينَ  اْلَمآلئَِكةِ   بَِخْمَسةِ  َربُُّكم يُْمِدْدُكمْ  هَـَذا فَْوِرِهمْ  م 

نَ  آالف   ِمينَ  اْلَمآلئَِكةِ  م  ُكم أَن ي لَُكمْ  فَاْستََجابَ  َربَُّكمْ  تَْستَِغيثُونَ  إِذْ ) قال األنفال وفي ((142) ُمَسو   ُمِمدُّ

نَ  بِأَْلف    بدر؟ معركة في للمالئكة النهائي العدد هو فما ((1) ُمْرِدفِينَ  اْلَمآلئَِكةِ  م 

ُكم أَن ي لَُكمْ  فَاْستََجابَ ) قال األمر يتضح حتى اآليات نقرأ نَ  بِأَْلف   ُمِمدُّ  ((1) ُمْرِدفِينَ  اْلَمآلئَِكةِ  م 

 المالئكة من ألف ألفين، صاروا يعني ألف يتبعهم ألف ألفا ، يتبعهم ألف يعني متبعين يعني مردفين

 جاء وإنما الركوب معناها وليس تبعه يعني ردف من مردفين ألف، يتبعهم ألف يعني مردفين

نَ  آالَف   بِثاَلَثَةِ  َربُُّكم يُِمدَُّكمْ  أَن يَْكفِيُكمْ  أَلَن لِْلُمْؤِمنِينَ  تَقُولُ  إِذْ ). ألفين صاروا إذن خلفه، بعده،  م 
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 َوتَتَّقُواْ  تَْصبُِرواْ  إِن بَلَى) فقال آالف خمسة صاروا آالف وثالثة ألفان ((142) ُمنَزلِينَ  اْلَمآلئَِكةِ 

ن َويَأْتُوُكم نَ  آالف   بَِخْمَسةِ  َربُُّكم يُْمِدْدُكمْ  هَـَذا فَْوِرِهمْ  م  ِمينَ  اْلَمآلئَِكةِ  م   ألف( عمران آل( 142) ُمَسو 

 .آالف خمسة صاروا آالف وثالثة ألفين يعني مردفين

 آل (بِهِ  قُلُوبُُكم َولِتَْطَمئِنَّ ) و األنفال (قُلُوبُُكمْ  بِهِ  َولِتَْطَمئِنَّ ) في والتأخير التقديم في البيانية اللمسة ما -

 وحذفها؟( لكم) وذكر عمران؟

 وقال عمران آل في لكم كلمة زاد (بِهِ  قُلُوبُُكم َولِتَْطَمئِنَّ  لَُكمْ  بُْشَرى إاِلَّ ) عمران آل في الكالم نالحظ

 واإلمداد النصر من به أخبرهم ما السماوي اإلمداد عن الحديث( به. )عمران آل في قلوبكم به

 ثم ببدر بدأ. أُُحد واقعة لذكر تمهيدا   بدر معركة في اآلية هذه في عمران آل في الكالم. ذكره الذي

 طَّآئِفَتَانِ  هَمَّت إِذْ ) أُُحد على إشارة هناك كان اآلية هذه وقبل قرح من فيها أصابهم وما أُحد ذكر

 وقعة بعدها ذكر ثم بدر ذكر ثم ((144) اْلُمْؤِمنُونَ  فَْليَتََوكَّلِ  هللّاِ  َوَعلَى َولِيُّهَُما َوهللّاُ  تَْفَشالَ  أَن ِمنُكمْ 

ْثلُهُ  قَْرح   اْلقَْومَ  َمسَّ  فَقَدْ  قَْرح   يَْمَسْسُكمْ  إِن) قال السياق، هو هكذا أُحد،  بَيْنَ  نَُداِولُهَا األيَّامُ  َوتِْلكَ  م 

 مواساة فيها آيات ((120) الظَّالِِمينَ  يُِحبُّ  الَ  َوهللّاُ  ُشهََداء ِمنُكمْ  َويَتَِّخذَ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  هللّاُ  َولِيَْعلَمَ  النَّاسِ 

 َوَما) فقال وتصبير مواساة إلى حاجة في اآلن ألنهم تصبير آيات. قرح من أصابهم لما وتصبير

 وإلى القلوب طمأنة إلى محتاجون ألنهم القلوب وقدم( بِهِ  قُلُوبُُكم َولِتَْطَمئِنَّ  لَُكمْ  بُْشَرى إاِلَّ  هللّاُ  َجَعلَهُ 

 أُحد في هزموا ألنهم بدر في النصر بعد كانوا كما ليست اآلن النفسية حالتهم ألن البشرى

 بُْشَرى إاِلَّ  هللّاُ  َجَعلَهُ  )َوَما فقال (النَّاسِ  بَْينَ  نَُداِولُهَا األيَّامُ  َوتِْلكَ ) والتصبير المواساة إلى فاحتاجوا

 يعود( به) في الضمير هذا قلوبكم به أو به قلوبكم قال لما. القلوب وقّدم (بِهِ  قُلُوبُُكم َولِتَْطَمئِنَّ  لَُكمْ 

 .وجند مالئكة من المعركة في به أمدهم ما اإللهي الجند على

 (13) آية : 

 ويشاقق؟ يشاقّ  استعمال بين الفرق ما -

 بِأَنَّهُمْ  َذلِكَ ) تعالى قوله في كما (يشاقق) اإلدغام يُفكّ  وسلم عليه هللا صلى الرسول ذكر ورد حيث

 هللا أُفِرد وحيث (األنفال{ 13} اْلِعقَابِ  َشِديدُ  هللّاَ  فَإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللّاَ  يَُشاقِقِ  َوَمن َوَرُسولَهُ  هللّاَ  َشآقُّواْ 

َ  َشاقُّوا بِأَنَّهُمْ  َذلِكَ ) تعالى قوله في كما( يشاقّ ) تستخدم تعالى َ  يَُشاق   َوَمن َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  فَإِنَّ  هللاَّ  هللاَّ

 .(الحشر{ 2} اْلِعقَابِ  َشِديدُ 

 (12-12) آية : 

 وأدبار؟ إدبار بين الفرق ما -

ُجودِ  َوأَْدبَارَ  فََسب ْحهُ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ) ق سورة في تعالى قال  َوِمنَ ) الطور سورة في وقال(( 20) السُّ

 . ((21) النُُّجومِ  َوإِْدبَارَ  فََسب ْحهُ  اللَّْيلِ 

 قوله في وجاء انقضائها بعد أي صالة كل ُدبُر التسبيح يكون كما خلف بمعنى ُدبّر جمع األدبار

( 12) اأْلَْدبَارَ  تَُولُّوهُمُ  فاََل  َزْحف ا َكفَُروا الَِّذينَ  لَقِيتُمُ  إَِذا آََمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا) األنفال سورة في تعالى

ف ا إاِلَّ  ُدبَُرهُ  يَْوَمئِذ   يَُول ِهمْ  َوَمنْ  ا أَوْ  لِقِتَال   ُمتََحر  ِ  ِمنَ  بَِغَضب   بَاءَ  فَقَدْ  فِئَة   إِلَى ُمتََحي ز   َجهَنَّمُ  َوَمأَْواهُ  هللاَّ

 أدبار لها ليس والنجوم إقبال أقبل مثل أدبر فعل مصدر فهو اإلدبار أما. ((12) اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ 

 .إقبال عكس تغُرب أي تُدبر ولكنها

 في البيانية اللمسة ما (األنفال( 42) تُْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَْلبِهِ  اْلَمْرءِ  بَْينَ  يَُحولُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ ) -

 اآلية؟ هذه
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 يحول (األنفال( 42) تُْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَْلبِهِ  اْلَمْرءِ  بَْينَ  يَُحولُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ ) الكريمة اآلية

 قلوب من يتمكن. قلبه وبين اإلنسان بين يفصل يعني اإلنسان من هللا قرب عن مجاز يحجز يعني

 من إصبعين بين القلوب) مقاصده يغير إرادة يعطيه أو اإلرادة يفسخ يشاء، كيف فيصّرفها العباد

 يحجز أي وقلبه المرء بين يجول منهم العباد لقلوب أملك فهو( يشاء كيف يقلبها الرحمن أصابع

 .يشاء ما ويغير وقلبه المرء بين يحجز بحيث جدا   قريب هو إليه، أقرب هو

 

 الوصايا العملية:

 اإليمان. تمام من فهي هللا وطاعة البين ذات إصالح أهمية 

 والرزق. المغفرة على فنحصل المؤمنين صفات نحقق أن  

 هللا على والتوكل الطمأنينة على والحصول اإليمان في زيادة القرآن وتالوة هللا ذكر أن. 

 هللا بيد والنصر التوفيق وأن ألمورنا المدبر هو هللا إن. 

 وقوله (َويُِحبُّونَهُ  يُِحبُّهُمْ ) تعالى هللا يقول ،حبهيُ ف أوال   لمحبته من عالمة محبة هللا للعبد، أن يوفق عبده 

ِضيَ ) ُ  رَّ  من توفيق اجميعه والذكر التوبة وكذلك .يرضيك ثم عنك هللا يرضى (َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنهُمْ  هللاَّ

 .وال اختيارك بيدك ليس خلقه بين من واصطفاء هللا

 الفتوى وكذا هللا أوامر في والمجادلة أمره ومخالفة هللا مشاقة من الحذر. 

 الحق بين تميز فال حائل قلبك وبين بينك هللا يجعل حتى التوبة مباشرة وعدم الذنوب تراكم من الحذر 

 . به يتكلم وال الحق يقبل فال والباطل

 االستجابة في يسارع هللا حكم جاء فإذا ورسوله هلل االستجابة سرعة. 

 الصراط في أسرع يكون الخيرات في المسارع أن. 

 العذاب فيعم الفتن تعم المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ركتُ  إذا. 

 تتقدم فإنك دةوعُ  استعداد عندك يكن لم وإن هللا على يتوكل فإنه أمر على اإلقدام اإلنسان أراد إذا 

 .هللا إلى أمرك وتفوض وتتوكل

 يكفيه هللا فإن توكله في وصدق هلل أمره وكل من. 

 يحملنها أبين أن واألرض السماوات وأن األمانة أداء على الحرص. 
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 (52( إلى اآلية )52من اآلية ): الثانيالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( متصلة بما قبلها، ففيها توجيه المؤمنين لطاعة هللا ورسوله والنهي عن خيانة 41 – 42اآليات )

 األمانة وبيان قيمة التقوى.

o ( جاء التذكير من هللا عز وجل ألصحاب النبي صلى هللا 42اآلية ) عليه وسلم، فبعد أن

أمرهم بما سبق من طاعته وطاعة رسوله واالستجابة له إذا دعاهم لما يحييهم، خاطبهم هنا 

 ببيان نعمته عليهم.

 ( في هذا المقطع جاء الحديث عن نماذج من عداوات المشركين للمسلمين، التي 20 – 30اآليات )

لوالها لما شرع هللا القتال والجهاد، وبدأت بالحديث عن حال المشركين مع رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم في مكة، حين كان مكرهم فيها ليخرجوه منها، ومكرهم بكل الوسائل المادية والمعنوية، مما 

ن السر في مشروعية القتال فكانت غزوة بدر أولى الغزوات. واآلية األولى من هذا المقطع فيها كا

 بيان المنة الربانية على النبي صلى هللا عليه وسلم في إبطال مكر الكفار به ليلة الهجرة.

 ( تتحدث عن غنائم غزوة بدر، وما جرى في أرض المعركة من أحداث كان لها 22 – 21اآليات )

ير أثر في النصر، والمقطع السابق كان ختامه في الحديث عن والية هللا تعالى للمؤمنين، ومن كب

واليته لهم تهيئته النصر لهم، كما أن المقطع السابق جاء فيه الحديث عن عداوات المشركين 

 للمسلمين، وفي هذا المقطع جاء فيه بيان نصرة هللا تعالى للمؤمنين وخذالنه للكافرين.

 ( بعد الحديث عن مواجهة المؤمنين للمشركين في بدر، جاءت اآليات بعد ذلك تبين شروط 22) اآلية

 النصر، وأهمها ما ورد في هذه اآلية وهو الثبات في المعركة.

 

 أحكام ووصايا:

 العيلة بعد وإغنائهم القلة بعد وتكثيرهم الذلة بعد نصرهم في عباده على سبحانه امتنانه. 

 واألوالد األموال أن وهو اللبيب لهو ينبه عظيم أمر إلى لفت فتنة واألوالد األموال أن ذكر أن بعد 

 .آلخرته ويعمل عمله يحسن حين القيامة يوم هللا عند له العظيم األجر أن و زائل دنيا عرض

 أشياء أربع له حصل اتقى فمن كثيرا   شيئا   واآلخرة الدنيا خير من التقوى على هللا رتب: 

 .والباطل الحق بين صاحبه به يفرق الذي والهدى العلم وهو الفرقان .1

 .الصغائر الذنوب وهي السيئات تكفير .4

 .الكبائر وهي الذنوب مغفرة .3

 .الجزيل والثواب العظيم األجر .2

 حدة على منهما كل ذكر إذا، اختلفا تجمعاوإن  اجتمعا تفرقا إذا الذنوب غفرةمو السيئات تكفير 

 .الكبائر والذنوب الصغائر السيئات صارت اجتمعا وإن واحد فمعناهما

 واستكبارا : عداوة وسلم عليه هللا صلى الرسول على الندوة دار في هللا لعنهم المشركون تشاور 
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 .ويوثقوه بالحبس يثبتوه أن إما .1

 يقتلوه. أو .4

 ويطردوه. يخرجوه أو .3

 سيفا   ويعطوه فتى قريش قبائل من قبيلة كل من يأخذوا أن هللا هلعن جهل أبو رأي على رأيهم واتفق

 من الوحي وجاءه ليال   وسلم عليه هللا صلى للنبي فترصدوا دمه ليتفرق واحد رجل قتله الجميع ويقتله

 مهاجرا   وسلم عليه هللا صلى وخرج أبصارهم فأعمى التراب رؤوسهم على وذر عليهم فخرج السماء

 المدينة. إلى

 المستغفرين. القوم هللا يعذب ال 

 لم فلذلك غفرانك غفرانك ويقولون بالكعبة يطوفون أنهم إال وكفرهم عنادهم رغم المشركون كان 

 بعذاب. هللا يصبهم

 ولن هللا نور ليطفئوا أموالهم ذلك في ينفقون فهم قوة من أوتوا ما بكل اإلسالم يحاربون الكفر أهل 

 الكافرون. كره ولو هللا نور طفئيُ 

 طريق إلى يدعوهم أن من العناد في استمرارهم وال العباد كفر يمنعه ال بعباده سبحانه لطفه من 

 قَدْ  َما لَهُمْ  يُْغفَرْ  يَْنتَهُوا إِنْ  َكفَُروا لِلَِّذينَ  قُلْ ) والعناد الغي أسباب من يهلكهم عما وينهاهم والهدى الرشاد

 .(َسلَفَ 

 ألمرين القتال هللا شرع: 

 .هلل كله الدين ليكون .1

 .الفتنة ولدرئ .4

 له قائمة وال له عز فال عليه هللا كان ومن عليه خوف فال وناصره مواله هللا كان من. 

 

 لمسات بيانية:

 (33-34) آية : 

 ؟(اللهم) بكلمة والدعاء( رب) بكلمة الدعاء بين البياني الفرق ما -

 ِحَجاَرة   َعلَْينَا فَأَْمِطرْ  ِعنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  هُوَ  هَـَذا َكانَ  إِن اللَّهُمَّ  قَالُواْ  َوإِذْ ) األنفال سورة في تعالى قال

نَ   صلى الرسول كالم من المشركين استهزاء سياق في وهو ({34} أَلِيم   بَِعَذاب   اْئتِنَا أَوِ  السََّماءِ  م 

 .وسلم عليه هللا

 يحصل لم كله القرآن وفي ورازقه ومتولّيه مربّيه إلى يلجأ واإلنسان العبودية فيها( رب) كلمة -

 اللَّهُمَّ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى قَالَ ) عيسى دعاء وفي تعالى قوله واحد مكان في إال( اللهم) بكلمة دعاء

نَ  َمآئَِدة   َعلَْينَا أَنِزلْ  َربَّنَا لِنَا ِعيدا   لَنَا تَُكونُ  السََّماءِ  م  َوَّ نكَ  َوآيَة   َوآِخِرنَا أل   َخْيرُ  َوأَنتَ  َواْرُزْقنَا م 

اِزقِينَ   .اللهم بعد ربنا لفظ جاء قد (المائدة{ 112} الرَّ

 (31) آية : 

ينُ  َويَُكونَ  فِْتنَة   تَُكونَ  الَ  َحتَّى َوقَاتِلُوهُمْ ) - ( 31) بَِصير   يَْعَملُونَ  بَِما هللّاَ  فَإِنَّ  انتَهَْواْ  فَإِنِ  هلِلّ  ُكلُّهُ  الد 

ِحيم   َغفُور   هللّاَ  فَإِنَّ  انتَهَْواْ  فَإِنِ ) البقرة وفي اآلية؟ خاتمة داللة ما( األنفال  ؟((114) رَّ
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 ُسنَّةُ  َمَضتْ  فَقَدْ  يَُعوُدوا َوإِنْ  َسلَفَ  قَدْ  َما لَهُمْ  يُْغفَرْ  يَْنتَهُوا إِنْ  َكفَُروا لِلَِّذينَ  قُلْ ) قال األنفال في

لِينَ  ينُ  َويَُكونَ  فِْتنَة   تَُكونَ  اَل  َحتَّى َوقَاتِلُوهُمْ ( 31) اأْلَوَّ ِ  ُكلُّهُ  الد  َ  فَإِنَّ  اْنتَهَْوا فَإِنِ  هلِلَّ  يَْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

َ  أَنَّ  فَاْعلَُموا تََولَّْوا َوإِنْ ( 31) بَِصير    قريش في األولى. ((20) النَِّصيرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولَى نِْعمَ  َمْواَلُكمْ  هللاَّ

 اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُقَاتِلُوهُمْ  َواَل  اْلقَْتلِ  ِمنَ  أََشدُّ  نَةُ َواْلفِتْ  أَْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َوأَْخِرُجوهُمْ ) قال ألنه واضحة

ينُ  َويَُكونَ ) قال ولذلك عموم الكالم بقريش خاصة ليست عامة األخرى ،(اْلَحَرامِ  ِ  ُكلُّهُ  الد   بينما (هلِلَّ

ينُ  َويَُكونَ ) قال قريش في ِ  الد   آكد فيها إذن والشمول العموم يفيد للتوكيد( كله) ،(كله) يقل لم (هلِلَّ

 والعموم الشمول على الكالم كان لما الشمول على يدل بما جاء إذن بالتوكيد، يأتي كان ما وإال

 . السياق مسألة هذه إذن الكافرين، عموم

 (21) آية : 

ن َغنِْمتُم أَنََّما َواْعلَُمواْ ) األنفال سورة آية في( أنما) لصْ وَ  داللة ما -  ؟(َشْيء   م 

: القاعدة وحسب نحوي، ألمر عائدا   وليس( العثماني الخط) المصحف خط إلى عائد السؤال هذا

( ما) عن( إن) نفصل الحالية كتابتنا وفي. الَعروض وخط المصحف خط عليهما يُقاس ال خطّان

 .تُفصل أن وحقُّها

 اآليات هذه في الغريب الُمالحظ لكن فصل أم وصل سواء المصحف خط إلى األمر يعود ابتداء

 (تُوَعُدونَ  َما إِنَّ ) األنعام سورة آية في الحظنا لو. بياني غرض والوصل للفصل أن نحس كأنما

 يذكر لم تعالى أنه نجد اآليات الحظنا فلو( تُوَعُدونَ  اِنََّما)وصل المرسالت و الذاريات وفي فصل

 قَْومِ  يَا قُلْ ) الدنيا عن اآلية بعد تكلم وإنما بها متصال   أو باآلخرة يتعلّق شيء األنعام سورة في

 الظَّالُِمونَ  يُْفلِحُ  اَل  إِنَّهُ  الدَّارِ  َعاقِبَةُ  لَهُ  تَُكونُ  َمنْ  تَْعلَُمونَ  فََسْوفَ  َعاِمل   إِن ي َمَكانَتُِكمْ  َعلَى اْعَملُوا

ِ  َوَجَعلُوا( 132) ا هلِلَّ ِ  هََذا فَقَالُوا نَِصيب ا َواأْلَْنَعامِ  اْلَحْرثِ  ِمنَ  َذَرأَ  ِممَّ  فََما لُِشَرَكائِنَا َوهََذا بَِزْعِمِهمْ  هلِلَّ

ِ  إِلَى يَِصلُ  فاََل  لُِشَرَكائِِهمْ  َكانَ  ِ  َكانَ  َوَما هللاَّ  ((132) يَْحُكُمونَ  َما َساءَ  ُشَرَكائِِهمْ  إِلَى يَِصلُ  فَهُوَ  هلِلَّ

 َوإِنَّ ) اآلخرة بأحداث األمر وصل الذاريات سورة في بينما. اآلخرة واقع عن يوعدون ما ففصل

ينَ   بأحداث( توعدون ما) فوصل اآلخرة أحداث عن جاء السورة في والكالم ((2) لََواقِع   الد 

 دخل المرسالت سورة في وكذلك اآلخرة وأحداث يوعدون ما بين لفصل الفصل فكأنما اآلخرة

 وصل ولّما( ما إن) فصل يوعدون ما عن اآلخرة األحداث فصل فلّما. اآلخرة أحداث في

 .(إنما) وصل يوعدون ما مع األحداث

 

 الوصايا العملية:

 صلة وكذا أمانة وأبناءك أمانة وبيتك أمانة فحفظك ،أدائها على فيحرص عظيم شيء باألمانة األمر 

 .الثبات على تعينك أدائها حق أديتها فإذا وغيرها الرحم

 ال وأنت هللا معصية في سبب ستكون ألنها فيها هللا فاتقي الفتن من فهي واألوالد األموال في هللا اتقي 

 .وستعود عارية هي فإنما فتنتُ  فال تعلم

 هللا تقوى فوائد فمن ،هللا اتقي: 

o والباطل الحق بين فرقان لك يجعل أن. 
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o للسيئات وتكفير. 

o الذنوب يغفر. 

o عظيم وفضل. 

 وهما العذاب من أمانان هناك أن اعلمي: 

 .وسلم عليه هللا صلى الرسول وجود .1

 .االستغفار .4

 الدنيا عذاب من ينجي فإنه األمور في عظيم شأنا له فإن منه فأكثري االستغفار لنا وبقي واحد فذهب

 .واآلخرة

 والتصفير؟ التصفيق حكم ما  

 كرهه فأكرهه التصفير أما ،بأسا   فيه فال أرى ،النجاح في غيره عن تميز الذي لإلنسان التصفيق مثال  

 .)ابن عثيمين( لدي دليل ال ألنه ،شرعية كرهه مكروه إنه: أقول أن أستطيع وال ذاتيه،

 ،(النساء وتصفق الرجال فليسبح صالتكم في شيء نابكمإذا ) والسالم الصالة عليه الرسول قول وأما

 الصالة. في فهذا

: والتصدية ،التصفير: والمكاء (وتصديهُمكاء   إال البيت عند صالتهم كان وما: )تعالى قوله وأما

 .ويصفر صفقي ويسجد يركع أن بدل بذلك، هللا يتعبدون الحرام المسجد عند كانوا قريشو، التصفيق

   .بأسا   هذا في أرى فال وتفوق تقدم شخصا   رأى إنسان أما

 حسرة إنفاقك فيكون ينفع وال يفسد اوفيم للهوى الدنيا في، هللا يرضي ال فيما أموال ننفق بأن الحذر 

 .اآلخرة في العذاب، ويصيبك الدنيا في مالك خسرت بأنك

 والفتن المصيبة عند العبد يثبت هللا ذكر إن. 
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 (52( إلى اآلية )52من اآلية ): الثالثالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 ( تستكمل الحديث عن شروط21 – 22اآليات ) وأهمها الخذالن والفرار وأسباب الهزيمة النصر ،

ويبين هذا المقطع أن وذلك بعد أن تحدثت اآليات السابقة عن مواجهة المؤمنين للمشركين في بدر، 

الشيطان لإلنسان بالمرصاد فليحذره المجاهدون، وتحدثت اآليات بعد ذلك عما يدور بين أعداء 

 المسلمين من مكر وسخرية، وختمت بضرورة أن يتوكل المسلم على هللا تعالى.

 ( في هذا المقطع بيان لحال الكفار حال االحتضار، مناسبتها لما قبلها أنها لما ذكر 22 – 20اآليات )

هم من حال أعدائهم عند الموت وبعده.  عز وجل ما َسر المؤمنين من حال أعدائهم، أتبعه بذكر ما يسرُّ

 ( لما أخبر سبحانه في المقطع السابق بهالك الكافرين، وأخبر بالوصف ا23 – 22اآليات ) لجامع لهم

. كما أن "الدََّواب   َشرَّ  إِنَّ  "علل اتصافهم بالظلم أو استأنف بيانا  له " ظَالِِمينَ  َكانُوا َوُكل  "بالهالك بقوله 

 المقطع فيه الحديث عن اإلعداد وهو ما ال ينبغي على المسلمين تركه حتى بعد االنتهاء من المعركة.

 ( مناسبة هذا المقطع مع الذي قبله تتجلى في جانبين: 22 – 22اآليات )أن في المقطع السابق  األول

 الثانيتصريحا  واضحا  بكفاية هللا لنبيه وتأييده إياه، وفي هذا المقطع بيان لكفاية هللا لنبيه والمؤمنين. 

بيان قوة المؤمنين أن في المقطع السابق بيان قهر هللا لألعداء وأنهم ال يعجزون، وفي هذا المقطع 

 وعزيمتهم بقهر األعداء لو كانوا ضعف عدد المسلمين.

 ( في61 – 26اآليات ) ها العتاب في أسرى بدر. فلما تقدم األمر باإلثخان، ثم بإعداد القوة، ثم

التحريض على القتال ثم إيجاب ثبات الواحد لعشرة ثم إنزال التخفيف إلى اثنين، كان ذلك مقتضيا  

اإلثخان، لكن ذلك أقعد في االمتنان عليهم بالعفو والغفران، بسبب أن أكثرهم مال إلى لإلمعان في 

 فداء األسرى.

 ( بعد الحديث عن األسرى وما وعدهم من الخير، بيّن الحق سبحانه ما ينتفع المرء 62 – 64اآليات )

به في الدارين وهو اإليمان والنصرة والهجرة والجهاد، فشرعت اآليات ببيان أصناف الناس وكيف 

هجرة ينبغي التعامل فيما بينهم، وقّسم القرآن الكريم الناس أربعة أصناف؛ فَِصْنف َجَمَع اإليمان وال

 والجهاد، وِصْنف آو ى المهاجرين، وِصْنف آمن ولم يهاجر، وِصْنف آمن وهاجر من بعد.

 

 أحكام ووصايا:

 من (21) اآلية في، آية( 20) بعد متأخرا   الجواب وجاء (األَنفَالِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ ) بسؤال السورة بدأت 

 انتصارهم كان وما الناصر هو هللا أن وليخبرهم الصحابة نفوس في العجب هللا ليكسر وذلك السورة

 أيضا   وفيها وبرسوله سبحانه بذاته وبدأ غنمتم أنما فاعلموا اإلجابة فجاءت، مشيئته وبعد هللا من إال

 باآلخرة. ويذكرهم الدنيا حظوظ من نفوسهم في ما ينزع حتى للصحابة تأديب

 أسهم: خمسة إلى الخمس ويقسم للمقاتلين والباقي بخمس الغنائم تقسم 

 المسلمين. مصالح في ويصرف ولرسوله هلل .1
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 .وسلم عليه هللا صلى النبي قرابة وهم القربى لذي .4

 .صغار وهم آلبائهم الفاقدين وهم اليتامى .3

 .والفقراء المحتاجين وهم للمساكين .2

 .المنقطع الغريب وهو السبيل البن .2

 والباطل الحق نبيّ  فيه هللا فرق يوم ألنه الفرقان بيوم بدر موقعة سميت. 

 للمسلمين النصر أسباب أول وهذه معينة مواضع في الجيشان التقاء في تجلت تدبيره في هللا حكمة 

 .الميعاد في ألختلف الفريقان تواعد ولو

 القلوب حياة فيه اإليمان وهو حي من ويحيي الهالك وسماه الكفر على يبقى أي هلك من يهلك 

 .والعقول

 قلوبهم فاطمأنت أصحابه بذلك فبشر قليل بعدد المشركين المنام في وسلم عليه هللا صلى النبي رأى 

 .خبير حكيم هللا لكن ولتنازعوا الختلفوا العدو كثرة أراه ولو وثبتت

 الهزيمة سبب التنازع. 

 النصر على المعينة األسباب من: 

 .ورسوله هللا طاعة .1

 .الثبات هللا سؤال .4

 .االنشقاق يولد ألنه والخالف النزاع عدم .3

 .هللا طاعة على نفوسهم فيصبروا الصبر .2

 .رياء وال سمعة ألجل ال وحده هلل اإلخالص .2

 منهم الحذر للمؤمن فينبغي هللا طاعة عن المختلين من والمنافقين الشيطان. 

 اآلخرة في وبالنار الموت عند الروح نزع وبشدة الدنيا في والخذالن بالهزيمة الكفار يعذب. 

 يغيروا حتى ويغيرها نعمة عنهم يسلب وال قلوبهم تكسب بما يعاقبهم ولكن بالعقوبة عباده هللا يبتدئ ال 

 واستسالم. إيمان من بأنفسهم ما هم

 فيعاملون السلم اختاروا إن ولكن، والميثاق العهد وينقضون بالقتال يباشرون عندما الكفار قتال شرع 

 .بالسلمية

 ثغورهم يتركون وأال عليهم هموم ألي ويستعدوا حصونهم ويقووا العدة يعدوا أن للمسلمين ينبغي 

 .عليهم اإلسالم أعداء لتسرب مجاال  

 وأشنع أعظم الفكري الغزو ألن والسنة بالكتاب والتمسك العلم المسلمون به يتحلى سالح وأعظم أكبر 

 .والعتاد بالعدة الغزو من ضررا  

 َحْسبُكَ ) قوله  ُ  .قله كانوا ولو العدد بهذا سينصرك هللا أن أي( اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اتَّبََعكَ  َوَمنِ  هللاَّ

 فخفف الصحابة على ذلك فشق العشرة يقابل الواحد وأن عدوهم بقتال المسلمين األمر أول في هللا أمر 

 .عددهم عن العدو عدد زاد وإذا الفرار لهم ويجوز العدد في يمثلهم ما المسلمون يقابل فصار عنهم هللا

 أسروا إذ بدر يوم وللمؤمنين لرسوله هللا من معاتبة هذه (أَْسَرى لَهُ  يَُكونَ  أَن لِنَبِي   َكانَ  َما) قوله 

 ال حتى قتلهم الكفار مع القتال عند فينبغي يأسرون وال قتلهم عمر رأي وكان العداء ألجل المشركين
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 قتلهم بعد أمرهم واضمحل شرهم بطل فإذا أحد األرض ظهر على ورسوله هللا يحارب ممن يبقى

 .أسرهم من بأس ال فحينئذ وإرهابهم

 قبل من ألحد يحلها ولم محمد ألمة الغنائم هللا أحل. 

 أخذ أن بعد له فحصل له وعده هللا أنجز العباس في نزلت األسرى من أيديكم في لمن قل النبي أيها يا 

 .خيرا   إسالمه صدق هللا علم أن بعد هللا عوضه بدر في له ما

 هللا سبيل في ديارهم تركوا الذين المهاجرين واألنصار المهاجرين بين مواالة عقد فيها (64) اآلية ـ 

 . بعض أولياء فهم ونصروه وسلم عليه هللا صلى الرسول آووا الذين واألنصار

 األرض في والفساد الفتنة سبب المؤمنين مواالة وترك الكفار مواالة. 

 اآلية والمهاجرين ففي األنصار وهم ثواب من لهم ما وذكر الفئة لهؤالء مدح فيها( 62) و (62) اآلية 

 فضائلهم. ذكر وهنا مواالتهم ذكر( 64)

 وأصحاب العصابات من أقاربه إال الميت يرث فال (بِبَْعض   أَْولَى بَْعُضهُمْ  األَْرَحامِ  َوأُْولُواْ ) قوله 

 .األرحام ذوي من قرابته فأقرب يكن لم فإن الفروض

 

 بيانية:لمسات 

 (20) آية : 

 َكفَُروا الَِّذينَ  يَتََوفَّى إِذْ  تََرى َولَوْ ) تعالى قوله في جواب الشرط ذكر عدم في البيانية اللمسة ما -

 ؟((20..) اْلَماَلئَِكةُ 

 عظيم أمر وهذا مذهب كل الذهن يذهب حتى وذلك القرآن، في كثيرا   ورد وهذا للتعظيم يُحذف قد

 .العقوبات يستدعي من فهناك

 (21) آية : 

 أيديكم؟ كسبت وبما أيديكم قدمت بما بين الفرق ما -

 وقدمتم فعلتم لما التقديم. بنفسك وتأخذ تجمع فأن الكسب أما عندك مما وتقدم تعطي أن التقديم

 .واالستحواذ الكسب نطاق في يكون الكسب لكن ألخراكم

 (22) -( 24) آية : 

بُواْ  قَْبلِِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ ) اآليات بين الفرق ما -  َوهللّاُ  بُِذنُوبِِهمْ  هللّاُ  فَأََخَذهُمُ  بِآيَاتِنَا َكذَّ

 هللّاُ  فَأََخَذهُمُ  هللّاِ  بِآيَاتِ  َكفَُرواْ  قَْبلِِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ ) و( عمران آل( 11)  اْلِعقَابِ  َشِديدُ 

بُواْ  قَْبلِِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ ) و( األنفال( 24) اْلِعقَابِ  َشِديدُ  قَِوي   هللّاَ  نَّ إِ  بُِذنُوبِِهمْ   َكذَّ

 الفرق ما ؟(األنفال( 22) ظَالِِمينَ  َكانُواْ  َوُكل   فِْرَعونَ  آلَ  َوأَْغَرْقنَا بُِذنُوبِِهمْ  فَأَْهلَْكنَاهُم َرب ِهمْ  بآيَاتِ 

 بآياتنا؟ وكفروا بآياتنا كذبوا بين

 مع التعبير يكون كيف ننظر. الكفر حاالت من حالة التكذيب ألن التكذيب من أعمّ  الكفر أن شك ال

 تعالى قال عمران آل في كفروا؟ وهنا كذبوا هنا اختار ولما كفروا مع التعبير يكون يفوك كذبوا

 آل( 11) اْلِعقَابِ  َشِديدُ  َوهللّاُ  بُِذنُوبِِهمْ  هللّاُ  فَأََخَذهُمُ  بِآيَاتِنَا َكذَّبُواْ  قَْبلِِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ )

 بُِذنُوبِِهمْ  هللّاُ  فَأََخَذهُمُ  هللّاِ  بِآيَاتِ  َكفَُرواْ  قَْبلِِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ ) قال األنفال وفي( عمران
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 أعمّ  الكفر كان لما ألنه( قوي) كلمة وأضاف( إنّ ) بـ أّكد( األنفال( 24) اْلِعقَابِ  َشِديدُ  قَِوي   هللّاَ  إِنَّ 

 كفروا قال لما أوال   فإن( العقاب شديد وهللا) قال وهناك( العقاب شديد قوي هللا إن) وأّكد شدد وأشدّ 

 العقاب شديد قال ولو عقابه وشدد قوته أّكد (العقاب شديد قوي هللا إن) فعمم كذبوا من أعمّ  وكفروا

 . قوي غير ولكن العقاب شديد يكون فقد قوي أنه على تدل ال الثانية اآلية في

 (26) آية : 

 ويتذكرون؟ يّذكرون بين الفرق ما -

 مبالغة فيه ويّذّكر عقلي تذكر وهو أطول هو لما يتذكر. عموما   القرآن في الصيغتان ويّذّكر يتذكر

 .واحد الَجذر أن مع ومبالغة وهزة للقلب إيقاظ فيه يّذّكر. القلب تهز للقلب، إيقاظ وفيه

 (20) آية : 

 والمؤمنين هلل عداوة فتنسب للكفار بالنسبة العداوة تذكر والبشر؟ عندما إبليس بين العداوة نوع ما -

ُكمْ  هللّاِ  َعْدوَّ )  تَْعبُُدوا الَّ  أَن) للمؤمنين فقط تكون الشيطان عداوة يذكر لما بينما (األنفال( 20) َوَعُدوَّ

ْيطَانَ  بِين   َعُدو   لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ  (يس( 20) مُّ

 عداوة إذا بينهم فيما اإلحن وإثارة المؤمنين بين التحريش من بشيء تنحصر ال عامة هي

 تنحصر ال عامة فالعداوة. اآلخرة في النار يدخله وحتى الهلكة مورد يورده حتى عامة الشيطان

 .شيء في

 (21) آية : 

ْلمِ  َجنَُحواْ  َوإِن) جنحوا كلمة داللة ما -  ؟األنفال ((21) هللّاِ  َعلَى َوتََوكَّلْ  لَهَا فَاْجنَحْ  لِلسَّ

 .مالت إذا السفينة جنحت من مالوا أي جنحوا

 (61) آية : 

 بينهما؟ الفرق ما (َحِكيم   َعلِيم   َربَّكَ  إِنَّ ) و (َعليم   َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ ) -

 التشريع في األمر كان إذا الحكمة، يقدم وإال العلم يقدم العلم يقتضي وما العلم في السياق كان إذا

 المسألة. تتوضح حتى. العلم يقدم العلم في كان وإذا الحكمة يقدم الجزاء في أو

 (64) آية : 

 األنفال؟ وسورة التوبة سورة آية في (هللا سبيل في) وتأخير تقديم داللة ما -

 أَْعظَمُ  َوأَنفُِسِهمْ  بِأَْمَوالِِهمْ  هللّاِ  َسبِيلِ  فِي َوَجاهَُدواْ  َوهَاَجُرواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ ) التوبة سورة في تعالى قال

 آَمنُواْ  الَِّذينَ  إِنَّ ) األنفال سورة في تعالى وقال {(40} اْلفَائُِزونَ  هُمُ  َوأُْولَئِكَ  هللّاِ  ِعندَ  َدَرَجة  

نََصُرواْ  آَوواْ  َوالَِّذينَ  هللّاِ  َسبِيلِ  فِي َوأَنفُِسِهمْ  بِأَْمَوالِِهمْ  َوَجاهَُدواْ  َوهَاَجُرواْ   أَْولِيَاء بَْعُضهُمْ  أُْولَـئِكَ  وَّ

ن لَُكم َما يُهَاِجُرواْ  َولَمْ  آَمنُواْ  َوالَِّذينَ  بَْعض   ن َوالَيَتِِهم م   فِي اْستَنَصُروُكمْ  َوإِنِ  يُهَاِجُرواْ  َحتَّى َشْيء   م 

ينِ  يثَاق   َوبَْينَهُم بَْينَُكمْ  قَْوم   َعلَى إاِلَّ  النَّْصرُ  فََعلَْيُكمُ  الد    {(64} بَِصير   تَْعَملُونَ  بَِما َوهللّاُ  م 

 القتال في السياق كان وإذا به بالتضحية يبدأ األموال وحفظ جمع في المقام كان إذا: العام الخط

  األموال. على( هللّاِ  َسبِيلِ  فِي) يقّدم األموال في وليس

 وليس والقتال الجهاد عن كلها اآليات فسياق األموال في وليست الجهاد في كلها التوبة سورة

 .واألنفس األموال على (هللّاِ  َسبِيلِ  فِي) تقديم اقتضى لذا المال
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 األسرى في والفداء المال ذكر تقّدم ألنه (هللّاِ  َسبِيلِ  فِي) على األموال قّدم األنفال سورة في أما

 .األسرى من المال أخذ على المعاتبة في كله السياق إذن المال أخذ على تعالى هللا وعاتبهم

 

 الوصايا العملية:

 له يدعو اليمن ملك الميت مع التي المالئكة األثناء هذه وفى ،رجليه من المالئكة )تأتى: اإلنسان موت 

 روحه فتنزع [لنا وبإكرامه هللا وذكر الخير ألماكن يأخذنا فإنه عليه سهل اللهم سلمه اللهم] بالخير

 تدعو المالئكة فإن روحه المالئكة نزع عند فإنه العصاة أما الموت، ملك فيأخذها الحلقوم تصل حتى

 .(والفساد اللغو أماكن إلى بنا فذهب يكرمنا لم ألنه التيسر وعدم بالذل عليه

 وإغوائهم. والمنافقين الشياطين، وساوس من الحذر  

 والكفر النعمة جحود وإن ،وزيادتها إبقاءها سبب فإن نعمه على هللا يشكر أن اإلنسان على يجب إنه 

 وسلبها. زوالها في سبب بها

 رَّ حَ تَ تَ  أن عليك لذا (معهم وحشر) رواية وفى منهم( فهو قوما أحب من) عليه هللا صلى الرسول قال 

 محبتك. في

 القيام يوم نور من منابر على هللا في المتحابين فإن ؛هلل كرهالو هلل حبال. 
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 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها:

  أول السورة يتحدث عن األنفال وقسمتها، وخاتمتها تتحدث عما غنمه المسلمون وما كان من شأن

 األسرى والفداء.

  عن أول لقاء للمسلمين مع جاء الحديث في آخر السورة عن اإلعداد للقاء العدو، بعد أن تحدث أولها

 أعدائهم دون أن يكونوا قد أعدوا له العدة.

  أول السورة يتحدث عن تحريم الفرار من أرض المعركة، وآخرها جاء ليحدد منهجية اللقاء بين

 ."ْرضِ األَ  فِي يُْثِخنَ  َحتَّى أَْسَرى لَهُ  يَُكونَ  أَن لِنَبِي   َكانَ  َما"المسلمين والكفار، وكيف خفف هللا عنهم 

 السورة جاء الحديث فيه عن حقيقة اإليمان وما ينبغي على المؤمن إتباعه ليتحقق في مقام اإليمان  لأو

 .الحق، وآخرها جاء ليؤكد ذات الحقيقة؛ كما نلحظ ذلك في اآليات الخمس األخيرة من السورة
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســورة التــوبــة :: ::

66



 

2 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 التــوبــة ســورة

 

 بين يدي السورة:

 االتفاقب مدنية التوبة سورة. 

 وعشرون وتسعة مائة :آياته عدد. 

 األنفال بعد دونت الفتح بعد نزلت العثماني المصحف في التاسع ترتيبها. 

 والتابعين الصحابة كالم من وصلنا ما حسب تسمية الكريم نالقرآ سور أكثر تعد. 

 المدمرة – الحافرة – المبعثرة – المشردة – الكاشفة – الفاضحة – المخزية – المقشقشة :أسمائها من 

 الغزوتين. – المحرضة – الفارقة – السيف – البشارة – العذاب – المشددة –

 تبوك معركة عن اتخلفو الذين الثالثة على وتوبة عامة المؤمنين على توبة فيها ألن بالتوبة وسميت 

 .خاصة

 

 :وخاتمة ما قبلهاالمناسبة بين افتتاحية السورة 

 ضِ  النَّبِيُّ  أَيُّهَا يَا) األنفال أواخر  األَْشهُرُ  انَسلَخَ  فَإَِذا) التوبة أول وفي ((56) اْلقِتَالِ  َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ  َحرِّ

 شرح ((6) َمْرَصد   ُكلَّ  لَهُمْ  َواْقُعُدواْ  َواْحُصُروهُمْ  َوُخُذوهُمْ  َوَجدتُُّموهُمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  فَاْقتُلُواْ  اْلُحُرمُ 

 .وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا القتال على المؤمنين حرض: التحريض لكيفية

 ينِ  فِي اْستَنَصُروُكمْ  َوإِنِ ) األنفال أواخر في يثَاق   َوبَْينَهُم بَْينَُكمْ  قَْوم   َعلَى إاِلَّ  النَّْصرُ  فََعلَْيُكمُ  الدِّ  ((27) مِّ

نَ  َعاهَدتُّم الَِّذينَ  إاِلَّ ) التوبة أول وفي  .االستثناء نفس ميثاق، هذا ((4) َشْيئًا يَنقُُصوُكمْ  لَمْ  ثُمَّ  اْلُمْشِرِكينَ  مِّ

 وسورة ((26) ِمنُكمْ  فَأُْولَـئِكَ  َمَعُكمْ  َوَجاهَُدواْ  َوهَاَجُرواْ  بَْعدُ  ِمن آَمنُواْ  َوالَِّذينَ ) الجهاد في األنفال آخر 

 .آخرها إلى أولها من الجهاد في عموماً  هي التوبة
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 محاور السورة:
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 (42( إلى اآلية )1من اآلية )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 الحكمة في العلماء واختلف، بالبسملة تبدأ لم التي القران في الوحيدة السورة أنها يجد للسورة المتأمل 

 :البسملة غياب من

 .بالسيف األمن لرفع نزلت والسورة ورحمة أمان فالبسملة اإللهية الحكمة اقتضته ما هذا إن .1

 يبدؤون فال قوم عهد نقض أرادوا إذا اإلسالم قبل العرب عادة مع يتوافق البسملة غياب إن .7

 والسالم. بالتسمية

 ذمة وال إاّلً  المؤمنين من حدأ في يرقبون ال ألنهم إليهم الكفار عهود نبذ المقطع موضوع. 

 ه.غير من المؤمن ليعلم اختبار دون يترككم لن سبحانه نهوأ للمسلمين الخطاب وجهت (5) اآلية 

 والخدمة بالعبادة هللا مساجد عمارة في المشركين مشاركة حرمة (12) اآلية. 

 وبينت ،الحرام بالمسجد عنايتهمب المشركين اعتزاز وتوبخ تذم اآليات أخذت (71 – 11) من اآليات 

 .المؤمنين على حصر المساجد خدمة أن

 

 ووصايا:أحكام 

 األرض في يسيحون أشهر أربعة لهم أن المعاهدين المشركين جميع إلى ورسوله هللا من براءة هذه 

 .ميثاق وال لهم عهد فال األشهر األربعة وبعد المؤمنين، من آمنين اختيارهم على

 مقدر عهد له كان من أما فأقل، أشهر بأربعة مقدر أو مقدر غير مطلق عهد له كان لمن العهد هذا 

 .العهد بنقض يبدأ ولم حياته من يخف لم إذا عهده له يتمم أن يتعين فإنه أشهر أربعة على بزيادة

 يوم وهو األكبر الحج يوم يؤذن أن مؤذنه وسلم عليه هللا صلى النبي أمر اإلسالم هللا أعز أن بعد 

 فليس المشركين، من ورسوله بريء هللا بأن يؤذن أن وكافرهم، مسلمهم الناس اجتماع وقت النحر

 .ميثاق وال عهد عنده لهم

 هللا صلى النبي عم ابن ـ النحر يوم ـ ببراءة نوأذّ  عنه هللا رضي الصديق بكر أبو يومئذ   بالناس حج

 .طالب أبي بن علي وسلم عليه

 لهم أتموا فهؤالء النقض يوجب ما منهم يجر ولم عليه واستمروا عهد لهم الذين البراءة من استثنى 

 .بالوفاء يأمر وإنما بالخيانة يأمر ال اإلسالم ألن عهدهم

 التسيير أشهر وهي المعاهدين المشركين قتال فيها حرم التي أي (اْلُحُرمُ  األَْشهُرُ  انَسلَخَ  فَإَِذا): قوله 

 .الذمة منهم برئت فقد منها أكثر مدة له لمن المدة وتمام األربعة

 ويؤتوا الصالة ويقيموا يؤمنوا حتى وزمان مكان كل في المشركين قتال هللا أوجب المدة انتهاء بعد 

 .الزكاة

 كل واقعدوا لهم هللا بالد في يتوسعون تدعوهم فال عليهم ضيقوا أي واحصروهم أسرى يعني خذوهم 

 .جهادهم في ورابطوا عليه يمرون وموضع ثنية كل أي مرصد
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 نَ  أََحد   َوإِنْ ): قوله  يسمع أن ألجل الضرر من وتمنعه تجيره أن منك طلب أي (اْستََجاَركَ  اْلُمْشِرِكينَ  مِّ

 .فيه يأمن الذي المكان أي مأمنه وأبلغه فأجره اإلسالم حالة وينظر هللا كالم

 والمشركين؟ الكفار قتل هللا أوجب لماذا 

o باهلل يؤمنوا لم. 

o والمؤمنون رسوله آذوا. 

o فساداً  األرض في سعوا. 

o قرابة وال ذمة هللا في يخافون ال. 

o هللا سبيل عن يصدون كانوا. 

 بتعاليمه واالستهزاء منه واالستنقاص والسخرية العيب هو الدين في الطعن. 

 السالمة هللا نسأل الكفر أئمة من فإنه عليه للرد وتصدى الدين في طعن من. 

 المشركين قتل فوائد: 

o ورسوله هلل محاربتهم مقابل للمشركين والهزيمة الخزي. 

o الدين أعداء على وغيظ حنق من فيها ما ويذهب المؤمنين قلوب يشف. 

o للمسلمين والتمكين النصر. 

o اإلسالم في فيدخلون المحاربين لهؤالء توبة باب يكون وقد. 

 في ما شفاء الشرعية المقاصد جملة من جعل أنه حتى بأحوالهم واعتنائه المؤمنين لعباده هللا محبة 

 .غيظهم وذهاب صدورهم

 الذين الكاذبين من هللا لدين إال يتحيزون ال الذين الصادقون بين التمييز به ليحصل الجهاد هللا شرع 

 .اإليمان يزعمون

 فيها والذكر والصالة بالعبادة تكون المسجد عمارة. 

 الحرام المسجد عند عالنية األصنام بعبادة بالكفر أنفسهم على شاهدين. 

 فيها وليس اإليمان على متوقفة فهي صالحة أعماالً  كانت وإن الحاج وسقاية الحرام المسجد عمارة 

 .والجهاد اإليمان في ما المصالح من

 أن فالبد وإخوان آباء من قرابته أقرب كانوا وإن الكفر أهل اإلنسان يوالي فال والبراء الوالء عقيدة 

 .غيرها على مقدمة ورسوله هللا محبة تكون

 وعلى ورسوله هللا محبة وجوب على دليل أعظم الكريمة اآلية هذه (آبَاُؤُكمْ  َكانَ  إِن قُلْ ) تعالى قوله 

 هذه من شيء كان من على األكيد والمقت الشديد الوعيد وعلى شيء كل محبة على تقديمها

 .سبيله في وجهاد ورسوله هللا من إليه أحب المذكورات

 نفسه تحبه واآلخر هوى فيه لنفسه وليس ورسوله هللا يحبه أحدهما أمران اإلنسان على عرض إذا 

 هللا يحبه ما على نفسه تهواه ما قدم إن فإنه ينقصه أو ورسوله هلل محبوباً  عليه يفوت ولكنه وتشتهيه

 .عليه يجب لما تارك ظالم أنه على ذلك دل
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 لمسات بيانية:

 (3) آية : 

َ  أَنَّ ) تعالى قوله في( رسوله) رفع داللة ما -  التوبة؟ ((3) َوَرُسولُهُ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  بَِريء   هللاَّ

 يكون القطع. الصفات باب من كان إذا العطف أو الصفات في يكون والقطع القطع يُسّمى هذا

َ  أَنَّ ) تعالى قوله في .المهم لألمر  فالقطع. اسم على عطف (َوَرُسولُهُ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  بَِريء   هللاَّ

 ومع للمرفوع المنصوب ومع للمنصوب المرفوع مع القطع يكون الصفات في اللغة، في موجود

 . للمرفوع المجرور

 فيه وليس بالرفع يُعطف قد ولكن بالنصب يكون أن يجب إنّ  اسم على العطف: نحوية قاعدة

نَ  َوأََذان  ) التوبة سورة في تعالى قال. إشكال  هللّاَ  أَنَّ  األَْكبَرِ  اْلَحجِّ  يَْومَ  النَّاسِ  إِلَى َوَرُسولِهِ  هللّاِ  مِّ

نَ  بَِريء    هللّاِ  ُمْعِجِزي َغْيرُ  أَنَُّكمْ  فَاْعلَُمواْ  تََولَّْيتُمْ  َوإِن لَُّكمْ  َخْير   فَهُوَ  تُْبتُمْ  فَإِن َوَرُسولُهُ  اْلُمْشِرِكينَ  مِّ

 على بالرفع والعطف النحوية الناحية من جائزة فهي{( 3} أَلِيم   بَِعَذاب   َكفَُرواْ  الَِّذينَ  َوبَشِّرِ 

 التوكيد تفيد إنّ  واللغة؟ القرآن في ذلك في الحكمة ما السؤال يبقى لكن النحو في وارد منصوب

نَ  بَِريء   هللّاَ  أَنَّ ) تعالى قال فعندما أقلّ  فيها التوكيد يكون إنّ  إرادة غير على كلمة وأي  مِّ

 تابعة هي وإنما مستقلّة ليست المشركين من الرسول براءة أن تعني رسولُهُ  (َوَرُسولُهُ  اْلُمْشِرِكينَ 

 فبراءة تعالى هللا منه تبّرأ ممن من يبرأ الرسول إذن منهم، سبحانه ولبراءته تعالى هللا إلرادة

 بالرفع رسولُه وكلمة. المشركين من تعالى هللا براءة توازي ال إذن صلى هللا عليه وسلم الرسول

 على اعتراضية يعتبرها النحاة وبعض( العطف واو هنا الواو) كذلك ورسولُه تعني اآلية في

 .توكيداً  أقلّ  أنها تفيد فهي الحاالت كل وفي إن، عليه تدخل أن قبل إنّ  اسم حمل

  (12) آية : 

 بِاْلُكْفرِ  أَنفُِسِهمْ  َعلَى َشاِهِدينَ  هللا َمَساِجدَ  يَْعُمُرواْ  أَن لِْلُمْشِرِكينَ  َكانَ  َما) اآلية لهذه البيانية اللمسة ما -

 ؟(التوبة( 12) َخالُِدونَ  هُمْ  النَّارِ  َوفِي أَْعَمالُهُمْ  َحبِطَتْ  أُْولَئِكَ 

 األوثان نصب من الشرك من عليهم هم ما يظهرون أنهم يعني بالكفر أنفسهم على شاهدين

 الكفر من عليه هم ما يظهرون يعني شاهدين. الكعبة في األصنام ينصبون اوكان وعبادتها

 َوأَقَامَ  اآلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهلّلِ  آَمنَ  َمنْ  هللّاِ  َمَساِجدَ  يَْعُمرُ  إِنََّما) هللا؟ مساجد يعمرون فكيف والشرك

الَةَ  َكاةَ  َوآتَى الصَّ  فكيف (التوبة( 11) اْلُمْهتَِدينَ  ِمنَ  يَُكونُواْ  أَن أُْولَـئِكَ  فََعَسى هللّاَ  إاِلَّ  يَْخشَ  َولَمْ  الزَّ

 يذكر أو واألصنام باألوثان ويأتون باهلل يكفرون أو باهلل يشركون وهم هللا مساجد هؤالء يعمر

 ألنهم يستقيم وال لهم يصح وال لهم ينبغي ال أنه وتعالى تبارك هللا قِبَل من نفي هذا مخالفة؟ أموراً 

 .بالكفر أنفسهم على شهدوا ألنهم هللا مساجد يعمروا أن ينبغي ال بالكفر، أنفسهم على شاهدون

 (72) آية : 

ِ  َسبِيلِ  فِي) وتأخير تقديم داللة ما -  األنفال؟ وسورة التوبة سورة آية في (هللاَّ

 القتال في السياق كان وإذا به بالتضحية يبدأ األموال وحفظ جمع في المقام كان إذا: العام الخط

ِ  َسبِيلِ  فِي) يقّدم األموال في وليس  . األموال على (هللاَّ

 وليس والقتال الجهاد عن كلها اآليات فسياق األموال في وليست الجهاد في كلها التوبة سورة

ِ  َسبِيلِ  فِي) تقديم اقتضى لذا المال  .واألنفس األموال على (هللاَّ
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ِ  َسبِيلِ  فِي) على األموال قّدم األنفال سورة في أما  األسرى في والفداء المال ذكر تقّدم ألنه (هللاَّ

 .األسرى من المال أخذ على المعاتبة في كله السياق إذن المال أخذ على تعالى هللا وعاتبهم

 (74) آية : 

بُُكمْ  بِالَّتِي أَْواَلُدُكم َواَل  أَْمَوالُُكمْ  َوَما)( ال) و( أو) استعمال يكون متى -  يَا( )سبأ( 32) ُزْلفَى ِعنَدنَا تُقَرِّ

ِ  ِذْكرِ  َعن أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْمَوالُُكمْ  تُْلِهُكمْ  اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا  آبَاُؤُكمْ  َكانَ  إِن قُلْ ( )المنافقون( 9) هللاَّ

 ؟(النور( 31) آبَائِِهنَّ  أَوْ  لِبُُعولَتِِهنَّ  إاِلَّ  ِزينَتَهُنَّ  يُْبِدينَ  َواَل ( )التوبة( 74) َوأَْبنَآُؤُكمْ 

 .والتخيير اإلباحة معاني فلها( أو) أما الجمع مطلق يسمونها الحكم حيث من الواو

 قد أو تخيير أو إباحة فيها يكون قد( أو) ،(أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْمَوالُُكمْ  تُْلِهُكمْ  اَل ) فـ كثيرة معاني فيها

 الناس، من الصنف هذا يجالس أن له تبيح الزهاد أو العلماء جالسوا يقولون هم إباحة. تقسيم تكون

 تكون قد( أو. )هؤالء صحبة في له تبيح فالن أو فالن أو فالن صاحب العلماء، أو الفقهاء جالس

 تخيير هذا" أختها أو هنداً  تزوج" اإلباحة أما هذا وإما هذا إما الجمع يقتضي ال التخيير للتخيير،

 يعني (أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْمَوالُُكمْ  تُْلِهُكمْ  اَل ) قال فلما الجمع لمطلق الواو. األختين بين الجمع يجوز ال

( وأوالدكم أموالكم تلهكم ال) قال لو( ال) يذكر لم لو ؟(ال) بـ جاء لماذا السؤال. تلهيكم ال كلها

 أنه والجمع، اإلفراد احتمال: احتماالن فيها( أوالدكم وال) أفرد، إذا أما بينهما جمع إذا أنه احتمال

 واحتمال احتمال، هذا بأس فال منهما بأحد التهيت لو بأس، فال أفردت لو بينهما الجمع عن بنهاك

 .انفردا أو اجتمعا حدة على واحد كل أنه

 

 الوصايا العملية:

 وتعالى؟ سبحانه هللا من التوبة تكون كيف 

 هللا يتوب ثم األعمال هذه في العبد يبدأ ثم ،الصالح للعمل والتوفيق الهداية سبل للعبدهللا  سخريُ  أوالً 

 .خطاه ويسدد عليه

 هللا؟ يحبهم ممن أنتِ  هل 

من  خصلة فيك كان إن ذلك على قيسي ـ المتقين المحسنين ـ المتطهرين ـ التوابين ـ يحب هللا إن

 ممن فكونِ ، (يحبك من وحب حبك ارزقنا اللهم) عليها واستمري هللا فاحمدي هللا يحبهم خصال الذين

 .ويحبونه هللا يحبهم

 جانبي على معك يكون ممن الرحم وصلة فاألمانة الكفار مع حتى األمانة أداء المؤمنين أخالق من 

 .الصراط

 الصالة هكذا ،مجال أي لدخولك قياس القبول اختبار يكون الدنيا أمور ففي، القبول مقياس هي الصالة 

 بد فال األعمال باقي صلح صلحت فإذا صالتك إلى ،هللا ينظر ما أول وهي، األعمال لقبول مدار هي

 (.وشروطها وأركانها واجباتها) إقامتها من

 الغيب في خشيتك أسألك إني اللهم بالدعاء وعليك وتعالى سبحانه هللا إال يخشى ال الحق المؤمن 

 .والشهادة

 ( الشيوخ ،اللحية ،العبادة) بـ االستهزاء مثل الكفر أئمة من يكون الدين في شيء أي في يطعن من... 
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 ألنه منهم أخير والمؤمن يؤمنوا ولم باهلل كفروا ألنهم لهم تشفع ال صالحة أعمال من الكفار عمل مهما 

 .باهلل آمن

 ـ أبنائك) سواهما مما إليه أحب ورسوله هللا يكون وأن النفس هوى عن ورسوله هللا محاب تقديم 

 ....( مساكن ـ تجارة ـ زوجك

 ورسوله؟ هللا محاب يقدم ممن أنتِ  أم ومحابك هواك تقدمين ممن أنتِ  هل ذلك على قيسي  

  :أحد رزقك وبين بيني تجعل ال اللهمالدعاء بــ. 

 خلقك أفقر اجعلني اللهم) ، لذلك نحرص على الدعاء بــقلق دائماً  والكافر هللا بقضاء راضي المؤمن 

 .(بك وأغناهم إليك
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 (42( إلى اآلية )42من اآلية ): الثانيالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 حنين غزوة عن حدثتت. 

 الناصر هو هللا أن عنهم وزال بعددهم اغتروا أن بعد المشركين على بنصره المؤمنين تعالى هللا يذكر 

 .الكثرة وليس

 

 أحكام ووصايا:

 فسار لحربه اجتمعوا هوازن أن سمع مكة فتح لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك حنين موقعة 

 أربعة والمشركون ألفاً  عشر اثني فكانوا الطلقاء من أسلم وبمن مكة فتحوا الذين أصحابه في إليهم

 .قلة من اليوم نغلب لن بعضهم وقال بكثرتهم المسلمين بعض فأعجب آالف

 مع يبق ولم أحد على أحد يلوي ال فانهزموا واحدة حملة المسلمين على حملوا وهوازن هو التقوا فلما

 النبي فجعل المشركين يقاتلون وجعلوا معه ثبتوا رجل مائة نحو إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 أن المطلب عبد بن العباس أمر رأى ما المسلمين من رأى ولما ببغلته يركض وسلم عليه هللا صلى

 رجل عطفة عطفوا صوته سمعوا فلما البقرة سورة أهل يا السمرة أصحاب يا فناداهم الناس في ينادي

 .شنيعة هزيمة المشركين هللا فهزم المشركين مع فاجتلدوا واحد

 الزالزل وقت في مطمئنة قلوبهم يجعل ما وهو السكينة إنزال هو المؤمنين على هللا نعم أعظم من 

 .ويسكنها يثبتها مما والمحن

 يَتُوبُ  ثُمَّ ) قوله  ُ  النبي إلى وأتوا حنين يوم عليهم الوقعة كانت ممن كثير على هللا تاب (َذلِكَ  بَْعدِ  ِمن هللاَّ

 .تائبين مسلمين وسلم عليه هللا صلى

 

 لمسات بيانية:

 (75) آية : 

 ؟(َسِكينَتَهُ  هللّاُ  أَنَزلَ ) و( السكينة فأنزل) بين الفرق ما -

 الرسول ُذِكر حيث أنه بالذات السكينة في المالحظ .وتعالى سبحانه ضميره إلى مضاف (سكينته)

 ليس عاماً  األمر كان وحيث. له تعظيماً  إليه باإلضافة (سكينته) يقول السياق في موجوداً  كان أو

 هذه. السياق في يظهر أو الرسول يُذكر أن بد فال أضاف حيث السكينة يقول الرسول فيه

 .له وإكراماً  له وتعظيماً  والسالم الصالة عليه للرسول خصوصية

 ال يقل لم ولماذا( التوبة( 42) َمَعنَا هللّاَ  إِنَّ  تَْحَزنْ  الَ  لَِصاِحبِهِ  يَقُولُ  إِذْ ) اآلية في تحزن ال داللة ما -

 والحزن؟ الخوف بين الفرق وما تخف؟
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 المكروه وقع إذا المكروه، من وقع ما على والحزن بعد يقع لم مكروه أمر توقع هو الخوف

. حزن وقع فإذا يقع أن وتخاف تخشى مكروهاً  أمراً  تتوقع أن الحزن، يسبق الخوف إذن. حِزنت

 قِبَل من يُدرك أن الطلب يخاف عنه هللا رضي بكر أبو كان( تحزن ال) الكريمة لآلية بالنسبة

 يقول يساره وعن يمينه وعن صلى هللا عليه وسلم النبي أمام يمشي كان أنه ُذِكر حتى الكفار

 إلى أحدهم نظر لو فقال الغار في هما اآلن اليسار، أو األمام أو اليمين من الطلب يأتي أن أخشى

 مرحلة. حزناً  فصار حصل يخافه كان ما. بكر ألبي بالنسبة الطلب وقع اآلن إذن لرآنا، أسفل

 (.تحزن ال) قال لذا انتهت الخوف

 

 الوصايا العملية:

 والعجب الغرور من الحذر. 

 كان نوإ له خير هو بل شر بالمؤمن يريد أن تعالى هللا تنزيه فيها نأل المصيبة عند هللا سبحان قول 

 .شر المصيبة ظاهر في

 (.األنصار بغض النفاق وآية األنصار حب اإليمان آية) الشريف الحديث وفي األنصار محبة وجوب 
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التــوبــة ســورة  

 (52( إلى اآلية )42من اآلية ): الثالثالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 الكتاب أهل بقتال واألمر الحرام المسجد دخولهم عن والنهي المشركين في ذكر موضوع المقطع جاء 

 .الجزية يؤدوا أو ،سلموايُ أن  من عقيدتهم لفساد الحق دين يدينون ال الذين

 للمؤمنين الخطاب بتوجيه المقطع هذا آيات افتتحت. 

 المشركين من بالبراءة األول المقطع مقدمة على عودة وفيه. 

o الصحيح اإليمان عنهم أنفى أن بعد الكتاب أهل قتال اآليات قررت 36 – 79 من اآليات 

 .عقيدتهم وفساد باهلل شركهم وذكر كاألرباب ورهبانهم أحبارهم جعلوا أنهم سبحانه وأخبر

 

 أحكام ووصايا:

 آلهة هللا مع يعبد كان ممن أبلغ نجاسة وأي ،أبدان بنجاسة وليس عقيدتهم نجاسة من المشركين نجاسة 

 .أخرى

 للهجرة التاسعة السنة في الحرام المسجد من المشركين بإخراج األمر كان. 

 فإن كثيرة أبواب غيره فتح إال باباً  ينغلق ال بل واحد ومحل واحد باب على مقصورا الرزق ليس 

 .الكريم لوجهه شيئاً  ترك لمن خصوصاً  واسع هللا فضل

 قتالهم المسلمين لترك ومقابالً  جزاءً  يكون مال وهو الكفار من الجزية تؤخذ. 

 المسلمين عن أذاهم وكفوا الجزية المسلمين أعطوا إذا القتال المشركين عن يرفع. 

 ابن المسيح أن قالوا فقد ،قالوا عما وتعالى سبحانه هللا عن قالوه ما للقتال الكفار استحقاق أسباب من 

 .هللا قاتلهم هللا ابن عزيراً  أن وقالوا هللا

 النار في الشديدة للعقوبة صاحبها ضرِّ عَ يُ  ةالمكنوز والفضة الذهب زكاة إخراج عدم. 

 ماله في اإلنسان انحراف يكون: 

o نفعاً  يجدي ال الذي الباطل في ينفقه أن. 

o بضده أمر الشيء عن والنهي الواجبات في إخراجه عن ماله يمسك أن. 

 

 الوصايا العملية:

 كان مهما ألحد نفسه يذل ال المؤمن. 

 لمن هللا يعطيه الدين ،اإلسالم هو رزق وأعظم هللا بيد وهو وجل عز هللا من الرزق يطلب المؤمن 

 .قاالرز هو هللا ألن باألسباب تتمكن فال أحب

76



 

02 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 وذلك الباطل في المال هللا، ومن إنفاق سبيل عن وصدهم بالباطل الناس أموال أخذ من يحذر المؤمن 

 والزوجة األوالد نفقة مثل الواجبة النفقات عن المال مساكومن إ، ... إلخالشهوات أو المعاصي في

 الزكاة. وعدم إخراج

  المطلوبة ألن في ذلك وعيد شديد لمن لم يؤدهايجب أن تؤدي الزكاة.  
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التــوبــة ســورة  

 (52( إلى اآلية )53من اآلية ): الرابعالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 :تحديد األشهر الحرم وما فيها من أحكام فقهيه. موضوعه 

 

 أحكام ووصايا:

 وهي الحسنات وتضاعف السيئات تعظم ففيها الحرم، األشهر حرمة: 

 .الحجة وذو القعدة وذو ومحرم رجب

 :محرمة سميت

o فيها القتال لتحريم. 

o حرمتها ولزيادة. 

 في للقتال احتياجهم رأوا لما أنهم و الحرم األشهر في يستعملونه الجاهلية أهل كان ما هو النسيء 

 هللا حرم التي الحرم األشهر عدة على يحافظوا أن الفاسدة بآرائهم رأوا الحرم األشهر أوقات بعض

 فإذا أرادوا ما الحل أشهر من مكانه ويجعلوا يقدموه أو الحرم األشهر بعض يؤخروا وأن فيها القتال

 .حراماً  الحالل الشهر وجعلوا فيه القتال أحلوا مكانه جعلوه

 جوانب عدة من هذا عملهم بطالن: 

o أنفسهم عند من الدين في ابتدعوا أنهم. 

o هللا على والتمويه والحيل الخدع استعملوا. 

o حالالً  والحرام حراماً  الحالل فجعلوا الدين قلبوا أنهم. 

o عوائد أنها ظن وربما النفوس عند قبحها يزول عليها االستمرار مع للشرع المخالفة العوائد 

 .والضالل الغلط فيحصل حسنة

 

 العملية: الوصايا

 الحرم األشهر تعظيم. 

 المعاصي عن واالنتهاء بالطاعات القيام. 

 ( َأَنفَُسُكمْ  فِيِهنَّ  تَْظلُِمواْ  فاَل) اقتراف من فالحذر العام مدى وقيل الحرم باألشهر خاصة هي قيل 

 .المعاصي

 حرام فهو الحرام شابه وما بالحرام الحالل على يتحايل ال المؤمن. 

  .التشقير: مثال
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 (142( إلى اآلية )52من اآلية ): الخامسالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 السورة مساحة معظم يشغل المقطع هذا. 

 صلى هللا عليه وسلم النبي غزوات آخر ،تبوك غزوة لقصة العام الجو يتناول: موضوعه. 

 النفير إلى تدعو المقطع هذا وآيات الكتاب وأهل المشركين قتال وجوب عن السابقة اآليات تكلمت 

 .العليا هي هللا كلمة لتكون هللا سبيل في والجهاد العام

 الصديق وصاحبه وسلم عليه هللا صلى النبي بين ثور غار في وقع ما اآلية هذه أشادت (42) اآلية. 

 وشهواتها الدنيا إلى ركنوا المنافقين من طائفة وهم المخلفين عن الحديث في اآليات تمضي. 

o  (.11فمن المنافقين من قال ال تنفروا في الحر، إعراضاً عن الجهاد )آية 

o  (.65وحلف عليها )آية ومنهم من انتحل األعذار الكاذبة 

o  ومن المنافقين من أخذ يروج للشائعات الباطلة من باب الحرب النفسية، ليزرع الخوف

والتردد في نفوس المؤمنين، لتفريقهم وإضعافهم، فأطلع هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم على ما 

 (.56قالوا، فأنكروا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب )آية 

o  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في توزيع الصدقات، وليس انتقادهم ومنهم طائفة انتقدت

 (.52لقصد التصحيح وإنما بقصد أن يعطوا منها، يبحثون عن المكافأة الدنيوية القريبة )آية 

o  (.49منهم من جاء يعتذر عن الخروج بحجة أنه ال يصبر عن نساء الروم وفتنتهم )آية 

o رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أُُذن( بمعنى يقبل كل ما  منهم قوم زعموا منكراً من القول أن

 (.51يقال له ألنه ال يميز بين صادق القول وكاذبه )آية 

o  (.62منهم من كان يتربص بالنبي وصحبه الدوائر والعداوة والبغضاء )آية 

o  منهم من كان يقدم رجالً ويؤخر أخرى في غزوة تبوك ألنهم جبناء مخذولون، يسارعون

 (.42 – 45)آية  ضاء والنميمة والفتنة ليفسدوا عزيمة الجندبالبغ

o  (.41منهم من دخل اإلسالم ظاهراً ليكيد له سراً )آية 

o  منهم من حاول المكر بالرسول صلى هللا عليه وسلم في أحد ليالي غزوة تبوك عند عودته

 (.24منها )آية 

o تبوك فيما قل وكثر منها  منهم من لمز في صدقات التطوع التي قدمها المؤمنون في غزوة

 (.29)آية 

o  لنا  فأذناألعراب الذين قالوا للنبي صلى هللا عليه وسلم إن لنا عياالً وإن بنا جهداً منهم منافقو

 (.92في التخلف، وهذه الطائفة من األعراب توهموا أن لهم عذراً وال عذر لهم )آية 

o  ومنهم أولوا الطَّول: وهم ضرب من أكثر أهل النفاق في السعة والجاه والسلطان، التمسوا من

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يأذن لهم في التخلف عن الجهاد دون عذر أو مسوغ، 

 (.12 – 15لعجبهم بأنفسهم بأنهم األعز )آية 

o تحريض من أبي عامر الراهب منهم طائفة عمدت إلى بناء مسجد يضارون به مسجد قباء ب

 (.121 – 122المكنى بالفاسق )آية 
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o  (.21 – 26من المنافقين من انتظمت قصته في السورة للعظة واالعتبار )اآليات 

o  منهم طائفة ظهر فيهم من القرائن ما يبين أنهم قصدوا عدم الخروج للجهاد عن سابق إصرار

(، ولتأكيد ذلك 64 – 67بل منهم )اآليات وعناد وهم أصحاب هوى، وأنهم مهما أنفقوا فلن تق

 (.16(. وكرر ذلك في اآلية )66خاطب هللا عز وجل رسوله صلى هللا عليه وسلم )في آية 

o  وهناك رهط من المنافقين انطلق مع الرسول في الغزوة على استحياء وتثاقل، ثم سارعت

 بهم نيتهم على التخلف.

o  الفتنة في آل بين النبي صلى هللا عليه وسلم.وهناك رهط منهم امتنع عن الخروج، وابتغى 

 ( تمضي اآليات محذرة المنافقين أن هللا سيصيبهم من العذاب ما أصاب به من كان قبلهم من 22آية )

 األمم المكذبة.

 ( تتوالى اآليات ليخبر هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم أن هؤالء المنافقين ليسوا أهالً 12آية )

 لالستغفار.

 ( على خلفية ما تقدم من عدم قبول التوبة على المنافقين الذين ماتوا ولو استغفر لهم رسول 14آية )

 يصلي على أحد منهم. وأالهللا سبعين مرة، فإن هللا أمر رسوله أن يبرأ منهم 

 ( تعقد السورة مقارنة بين صفات المنافقين وصفات المؤمنين وخص منهم الذين 117 - 111اآليات )

 عقد بيع مع هللا. عقدوا

 ( لعل اسم التوبة هي أشهر ما عرفت به السورة من أسماء، لما تضمنته من تسجيل توبة هللا 112آية )

 وتمام رضوانه على المؤمنين الصادقين.

 

 أحكام ووصايا:

 غزو إلى المسلمين وسلم عليه هللا صلى النبي ندب إذ، تبوك غزوة عن الحديث في اآليات بدأت 

 ما التثاقل من المسلمين بعض من فحصل عسرة والمعيشة قليالً  والزاد حاراً  الوقت وكان الروم

 .ويستنهضهم عليه تعالى هللا يعاتبهم أن أوجب

 عظيمة مفاسد من ذلك في لما العقاب ألشد الموجبة الذنوب كبائر من االستنفار حال في النفير عدم. 

 فخرج قتله على تآمروا حيث عنه قريش وأذى ضرر بدفع وسلم عليه هللا صلى للنبي هللا نصر 

 .رضي هللا عنه بكر أبو صاحبه ومعه مهاجراً 

 قسمين على لعباده هللا من النصر: 

o المعركة في عدوهم على ونصرهم العدو على التمكين نصر. 

o أعدائه أذى عنه هللا فيدفع فيه العدو طلع الذي المستضعف نصر. 

 والعسر اليسر في حال كل في لربه بالعبادة القائم هو الحقيقي العبد. 

 عن وتخلفوا بل هللا سبيل عن وصدهم المؤمن تخذيل حاولوا المنافقين من فئة (19) اآليات بينت 

 .المسلمين صفوف على وتأثيرهم وفسادهم شرهم لقوة إال حالهم بيان كان وما بأنفسهم المعركة

 السالمة هللا نسأل عمله عن ويثنيه فيثبطه الصالح عمله العبد من هللا يكره قد. 
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 وال األصفر بين بنساء نفتن فسوف للقتال خرجنا إن فقالوا عجيب بعذر تعذر من المنافقين هؤالء من 

 . للقتال الخروج عدم الحقيقي ومقصده أصبر

 تسؤهم حسنه تصبه فإن الدوائر وسلم عليه هللا صلى بالنبي يتربصون من المنافقين هؤالء من. 

 له هللا كتب ما إال اإلنسان يصيب لن. 

 فالمسلمين الفريقين بين وشتات بالكافرين يتربصون والمسلمين بالمسلمين يتربصون المنافقون 

 .الشهادة وإما النصر إما الحسنيين أحد ربهم وعدهم

 اآليات في الواردة المنافقين عالمات من: 

o رغبة بدون كرهاً  ينفقون. 

o كسالى للصالة يقومون. 

o وبرسوله باهلل يكفرون. 

 عندما وذلك واألوالد بالمال العقوبة من أكثر والحسرة الدائم للشقاء وموجبة جالبة عقوبة أعظم ال 

 ما عذابها من يناله ما وأقل صاحبها على وعذاباً  وباالً  تصبح فإنها هللا مرضاة على اإلنسان يقدمها

 .تحصيلها في مشقة من ينالهم

 حاله يبين فإنه الجنان ثابت القلب قوي حال أما الكذب بحلية وحلو الجبن خلقه عليهم خلع المنافقين 

 .الكاذب بالحلف المخارج عن البحث يحاول الذي المنافق بعكس سيئة أم حسنة كانت سواء

 فيها انتقادهم وليس فيها وينتقدونه الصدقات في وسلم عليه هللا صلى النبي يلمز من المنافقين من 

 .منها يعطوا أن مقصدهم وإنما صحيح القصد وعيبهم

 بها يخص ال فهي المستحبة الصدقة وأما الواجبة الزكوات تخص( 52) اآلية في المذكورة الفئات 

 .أحد دون أحد

 فيهم تجب التي الثمانية الزكاة أصناف: 

 .الفقراء .1

 .والمساكين .7

 نصفها دون كفايته بعض يجد أو شيئاً  يجد ال الذي هو والفقير المسكين من حاجة أشد الفقير

 .كفايته تمام يجد وال أكثر أو نصفها يجد الذي والمسكين

 .كاتب أو لها حافظ أو لها حامل أو راع أو فيها وشغل عمل له من كل هم: عليها العاملون .3

 بعطيته يرجى أو شره يخشى أو إسالمه يرحب ممن قومه في المطاع السيد هو: قلوبهم المؤلفة .4

 .التأليف به يحصل ما فيعطى إيمانه، قوة

 .رقابهم يفك ما تحصيل في يسعون فهم ساداتهم من أنفسهم اشتروا قد الذين المكاتبون هم: الرقاب .6

 :قسمان وهم: الغارمون .5

 .البين ذات إلصالح الغارمون/ 1

 .دينه به يوفي ما يعطى أعسر ثم لنفسه غرم من/ 7

 .المتطوعة الغزاة هم: هللا سبيل في .2

 .بلدة غير في المنقطع الغريب هو :السبيل ابن .1
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 في داخل العلم ألن الزكاة من أعطي العلم لطلب الكسب على القادر تفرغ إن: الفقهاء من كثير قال 

 .هللا سبيل في الجهاد

 ألمرين ترجع الثمانية األصناف هذه أن أعلم: 

o ونفعه لحاجته يعطى من. 

o إليه للحاجة يعطى من. 

 يقال ما كل يسمع وسلم عليه هللا صلى النبي أن يقولون من التوبة سورة فضحتهم الذين المنافقين من 

 .ـ هللا قبحهم ـ والكاذب الصادق بين يميز وال له

 لشأنهم يهتم ولم بكذبهم علمه مع المنافقين هؤالء يعنف لم أنه وسلم عليه هللا صلى أخالقه حسن من 

ِ  َسيَْحلِفُونَ ) تعالى لقوله امتثاالً  وذلك  الصادق يعلم فهو قلبه في ما حقيقة ولكن (إِلَْيِهمْ  انقَلَْبتُمْ  إَِذا لَُكمْ  بِاهللَّ

 .الكاذب من

 يؤذي من قتل يتحتم أنه األليم العذاب بأن وقيل: الذنوب كبائر من وسلم عليه هللا صلى الرسول شتم 

 .وسلم عليه هللا صلى النبي

 ومنهم يقول هللا زال فما أسرارهم وهتكت المنافقين أسرار بينت ألنها بالفاضحة سميت السورة هذه 

 :لفائدتين أشخاصهم يعين لم أنه إال أوصافهم ويذكر ومنهم

o عبادة على الستر يحب ستير هللا أن. 

o القيامة يوم إلى وغيرهم الخطاب إليهم توجه الذين الوصف بذلك اتصف من على الندم أن 

 .وأنسب أعم الوصف ذكر فكان

 هؤالء قرائنا مثل رأينا ما) تبوك غزوة في المنافقين من طائفة قال( َسأَْلتَهُمْ  َولَئِن) قوله نزول سبب 

 بكالمهم علم قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن بلغهم ولما( اللقاء عند وأجبن ألسناً  وأكذب بطوناً  أرغب

 .ونلعب نخوض كنا إنما ويقولون يعتذرون جاؤوا

 ورسوله ودينه هللا تعظيم على مبني الدين ألن الدين عن مخرج كفر ورسوله وآياته باهلل االستهزاء. 

 فيهم عامة بأوصاف هنا المنافقين وصف: 

 .المعروف عن وينهون بالمنكر يأمرون .1

 .ينفقون فال أيديهم يقبضون .7

َ  نَُسواْ ) قليالً  إال هللا يذكرون ال .3  (فَنَِسيَهُمْ  هللاَّ

 .فاسقون أنهم .4

 أوصافهم من وذكر المؤمنون هناك المنافقين خالف على: 

 .المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون .1

 .الصالة يقيمون .7

 .الزكاة يؤتون .3

 .ورسوله هللا يطيعون .4

 يستحقون بما والمؤمنون يستحقون بما المنافقين جازى أن هللا من عدالً  كان. 

 والجهاد باليد الجهاد فيه يدخل الجهاد وهذا (َعلَْيِهمْ  َواْغلُظْ  َواْلُمنَافِقِينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِهدِ  النَّبِيُّ  أَيُّهَا يَا): قوله 

 .والبنان والسيف واللسان باليد فيجاهد بالمحاربة منهم بارز فمن واللسان بالحجة
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 يَْحلِفُونَ ): قوله  ِ  نبيه به هللا يخبر ثم ورسوله هلل وكيد ومكر استهزاء فيه يقولونه قول كل (قَالُواْ  َما بِاهللَّ

 حالهم هذا كان وما.. قالوا ما باهلل يحلفون إليه جاؤوا بلغه قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن بلغهم فإذا

 من إلخراجهم سبباً  كان بمن يستهينوا أن األشياء أعجب من وهذا معوزين فقراء كانوا أن بعد إال

 .الفقر بعد لهم ومغنياً  الظلمات

 يَتُوبُواْ  فَإِن بقوله وذلك أحكمه ما فسبحانه كله هذا صنيعهم بعد التوبة عليهم عرض بهم هللا رحمة من 

 .(لَّهُمْ  َخْيًرا يَكُ 

 َعاهَدَ  مَّنْ  َوِمْنهُم): قوله  َ  ألن ونذر عهد نفسه على قطع من المنافقين من أي (فَْضلِهِ  ِمن آتَانَا لَئِنْ  هللاَّ

 لهم حصل فلما الدهر نوائب على ويعين الضيف ويقري الرحم ليصل الرزق لهم وبسط هللا أعطاهم

 .يلقونه يوم إلى قلوبهم في النفاق ثبت أن عقابهم فكان وتولوا وبخلوا العهد نكثوا ذلك

 النفاق لعقوبة نفسه يعرض فقد بعهده يفي ال ثم وينذر فيجاهد الشنيع الوصف هذا من المؤمن فليحذر 

 .لهؤالء حصل كما

 مرائي بأنه النفقة في المكثر فيلمزون المؤمنين من المطوعين يلمزون أنهم المنافقين مخازي من 

 .عنه غني هللا بأن والمقل

 محاذير عدة في وقعوا وسخريتهم هذا بقولهم: 

o هللا توعده حالة هذه ومن يقولونه مقاالً  يجدوا أن على وحرصهم المؤمنين ألحوال تتبعهم 

 .األليم بالعذاب

o للدين وبغض باهلل كفر إيمانهم، ألجل بالمؤمنين طعنهم منها. 

o الذنوب كبائر من هو بل محرم اللمز أن. 

o قصدوا وهؤالء إعانته ينبغي الذي فإن الخير خصال من بخصلة وتطوع هللا أطاع من أن 

 .التثبيط

o الغيب على وحكم فاحش غلط فيه حكم بالرياء كثيراً  أتفق من على حكمهم. 

o والقليل الكثير عن غني فاهلل باطل كالم عنه غني هللا أن القليلة الصدقة لصاحب وقولهم. 

 يجوز ال للكفار االستغفار. 

 وهم قعدوا المعذرون المؤمنين خالف على هذا بعلمهم فرحين كانوا المنافقون الجهاد عن المخلفون 

 .فاتهم ما على حزن في

 ْنهُم أََحد   َعلَى تَُصلِّ  َوالَ ): قوله في اتَ  مِّ  المؤمنين على الصالة مشروعية على دليل فيها (أَبًَدا مَّ

 تقييد فإن المؤمنين في ذلك يفعل وسلم عليه هللا صلى النبي كان كما لهم للدعاء قبورهم عند والوقوف

 .المؤمنين في متقرراً  كان قد أنه على يدل بالمنافقين النهي

 الجهاد عن العقود في لهم عذر ال والبنون بالمال هللا أمدهم الذين األغنياء هم الطول أولي. 

 عن غني فهو الحمد وهلل حماه عن وينافحون عنه يدافعون أناس الخلص المسلمين من لإلسالم هللا قدر 

 .المثبطين المتثاقلين المنافقين هؤالء

 فقال للجهاد الخروج في المعذورون عدد : 

o وأبصارهم أبدانهم في الضعفاء. 

o المرض انواع لجميع شامل وهو المرضى. 
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o راحلة وال زاداً  ال يجدون ال الذين. 

 وهي قاعدة (َسبِيل   ِمن اْلُمْحِسنِينَ  َعلَى َما): قوله في: 

 ألنه ضامن غير أنه تلف أو نقص إحسانه على ترتب ثم ماله أو نفسه في غيره على أحسن من أن

 .تلف من حصل لما ضامن فهو كالمفرط المسيء وهو المحسن غير ولكن عليه سبيل وال محسن

 قوله فنلحظ آياتها خالل من نلمسه ما وهذا المنافقين نوايا فضحت ألنها الفاضحة السورة هذه سميت 

، طرقه في تلفواواخ النفاق صفة في توحدوا هللا قاتلهم فهم، ومنهم ومنهم منهم المنافقين لفئات وتعداده

 .والمسلمين اإلسالم على لخطورتهم إال منهم الشديد التحذير هذا كان وما

 وغضبه رضاه في هللا يوافق أن عليه بل عليه هللا يرض لم من عن يرضى أال للمؤمن ينبغي. 

 إن لكن عليهم ساخط غاضب فاهلل وفسقهم نفاقهم على فما داموا مفتوح التوبة باب أن على دليل فيه 

 .الذنب عظم مهما عباده عن التوبة ويقبل مفتوح التوبة باب فإن تابوا

 منها ألسباب وذلك كفراً  أكثر أنهم وقال البادية يسكنون الذين هم األعراب: 

o الدينية الشرائع معرفة عن بعيدون أنهم. 

o الطباع في وأقسى أغلظ األعراب. 

o وأشح األموال على أحرص األعراب. 

 فئات األعراب من: 

o ونفاق كفر أشد فئة. 

o وخسارة مغرم هللا سبيل في اإلنفاق ترى بخيلة فئة. 

o سبيله في وتنفق باهلل تؤمن فئة. 

o عليها يغلب وتارة والشقاق الكفر منها فيقع الطباع عليها تغلب تارة لذنب بها معترفة فئة 

 .صالحاً  فتعمل الدين

 المذموم ومنهم الممدوح منهم الحضارة كأهل األعراب. 

 األحوال بحسب ويخف ويغلظ وينقص يزيد والنفاق الكفر. 

 الشر إلى أقرب فاقده وأن العلم فضيلة. 

 وفروعه الدين أصول من رسوله على هللا أنزل ما صدود معرفة العلوم أنفع هو الذي النافع العلم أن. 

 مغنماً  تكون أن ويحرص النفس مطمئن الصدر منشرح الحقوق من عليه ما يؤدي أن للمؤمن ينبغي 

 .مغرماً  ال

 المهاجرين من الدين وإقامة والجهاد والهجرة اإليمان إلى األمة هذه سبقوا الذين هم السابقون 

 .بإحسان لهم والتابعين واألنصار

 نوعان عبده على هللا توبة: 

 .للتوبة توفيق توبة .1

 .منه وقوعها بعد تبولها .7

 والرجاء الخوف تحت أنه نصوحا توبة يتب لم الذي النادم المعترف المخلط أن على دليل اآليات في 

 .أقرب السالمة إلى وهو
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 وفي الحسنة أخالقه في وتزيده الرذيلة واألخالق الذنوب من تطهره للمؤمن وتطهير زكاة الصدقة 

 .الثواب

 ماله زكاة أخرج إذا إال يتطهر وال يتزكى ال العبد أن فيها. 

 َدقَاتِ  َويَأُْخذُ ): قوله  الواحدة التمرة تكون حتى فلوه الرجل يربي كما ألحدهم فيربيها بيمينه يقبلها (الصَّ

 !!أكبر هو بما فكيف العظيم كالجبل

 ( َِضَراًرا َمْسِجًدا اتََّخُذواْ  َوالَِّذين) يريدون قباء مسجد جنب إلى مسجداً  اتخذوا قباء أهل من منافقين هم 

 وسلم عليه هللا صلى النبي هللا فأمر ورسوله هلل للمحاربين وإعانة المؤمنين بين والمشاقة المضارة به

 .مزبلة ذلك بعد وصار وحرقه وسلم عليه هللا صلى فهدمه يهدمه أن

 (  التَّْقَوى َعلَى أُسِّسَ  لََّمْسِجد) قباء مسجد هو . 

 عن مدحهم في اآلية هذه نزلت ما بعد وسلم عليه هللا صلى النبي سألهم يتطهروا أن يحبون رجال فيه 

 .صنيعهم على فمدحهم، الماء بالحجارة االستنجاء يتبعون كانوا أنهم فأخبروه طهارتهم

 تكون الطهارة: 

 .الرذيلة واألخالق الشرك من كالتنزه معنوية طهارة .1

 .الحدث ورفع النجاسة كإزالة حسية طهارة .7

 ربهم إلى ويتوبوا الندم غاية يندموا أي (قُلُوبُهُمْ  تَقَطَّعَ  أَن إاِلَّ ): قوله. 

 هدمه ويجب محرم بقربه آخر لمسجد الضرار به يقصد الذي المسجد اتخاذ. 

 المسجد أصحاب نية قلبت كما عنه منهياً  فينقلب النية تغيره فاضال كان وإن العمل. 

 عنها والبعد المعصية أماكن في الصالة عن النهي. 

 البقاع في تؤثر المعصية. 

 منه ممنوع محرم فإنه الكفر فروع من المعاصي فإن معصية فيه أو لمسلم مضارة فيه عمل كل. 

 بيده بناه الذي وسلم عليه هللا صلى الرسول مسجد فإن التقوى على ومؤسس فاضل قباء مسجد كان إذا 

 .وأحرى أولى باب من له هللا واختاره

 سوء على المبني والعمل التقوى على المؤسس العمل هو والمتابعة اإلخالص على المبني العمل 

 .هار جرف شفا على مؤسس عمل فهو البدع وعلى القصد

 بيع ربح البيع وربح هللا سبيل في والمال النفس والمثمن الجنة الثمن المؤمنين وعباده هللا بين عقد .

 محمد وهو العقد يديه على جرى من وشرف وجل عز هللا وهو المشتري شرف من العقد هذا وشرف

 .الجنة وهو الثمن وشرف وسلم عليه هللا صلى

 البشارة؟ لهم الذين المؤمنون من 

 :هم

 .السيئات جميع عن األوقات جميع في للتوبة المالزمون أي التائبون .1

 .طاعته على المستمرين هلل بالعبودية المتصفون العابدون .7

 .واليسر والعسر والضراء السراء في هلل الحامدون .3

 األقارب وصلة العلم وطلب والجهاد والعمرة كالحج القربات في السفر وهي السائحون .4

 .وغيره
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 .الصالة من المكثرون الساجدون الراكعون .6

 .المنكر عن والناهون بالمعروف اآلمرون .5

 .وتركاً  فعالً  لها المالزمون هللا لحدود الحافظون .2

 استثنى. النار في الخلود عليهم ووجب العذاب كلمة عليهم حقت ألنهم للمشركين االستغفار عن النهي 

 طلباً  منه تبرأ هلل عدو أباه أنه له تبين فلما أبيه عاقبة يعلم أن قبل وذلك ألبيه إبراهيم استغفار ذلك من

 .لربه وتأدباً  وموافقة هللا لمرضاة

 إليه وتدعوا إليه يحتاجون ما جميع لهم ويبين إحسانه عليهم يتمم فإنه بالهداية قوم على هللا من إذا 

 يحتاجه ما بجميع وافية شريعته وأن رحمته كمال على دليل هذا ففي ضالين يتركهم فال ضرورتهم

 .وفروعه الدين أصول في العباد

 بالمهمات قيامهم مقابل السيئات لهم فغفر معه والمؤمنين وسلم عليه هللا صلى النبي على هللا تاب 

 من وضيق شديد حر في وكانت تبوك غزوة في للقتال فخرجوا هللا سبيل في المشاق وتحملهم الصعبة

 .العدد في وكثرة والركوب الزاد

 وهم خلفوا الذين الثالثة على توبته هللا أعلن ثم: 

 .مالك بن كعب .1

 .ربيع بن مرارة .7

 .أمية أبي ابن هالل .3

 ندماً  وندموا شديداً  حزناً  فحزنوا فيهم هللا يحكم حتى وتركوا الناس وفارقهم الغزوة عن تخلفوا أن بعد

 .تخلفهم عن والعفو توبتهم بقبول لهم البشارة جاءت ثم بالغاً 

 منها فوائد السابقة اآليات في: 

o نهاية جعلها هللا فإن النهايات وأعلى الغايات أجل العبد على هللا توبة أن على دليل فيها 

 .بها عليهم وامتن عباده خواص

o الشدائد عند إيمانهم في وتثبيتهم بهم هللا لطف. 

o العبادات من لغيرها ليست ومزية فضل لها النفس على الشاقة العبادة أن. 

o توبته فإن فعله إذا يخرج وال بالذنب يبالي ال من وأن وأسفه ندمه بحسب عبده على هللا توبة 

 .مقبولة أنها زعم وإن مدخوله

 الصادقين مع يكتب حتى يتحراها أن للمرء ينبغي التي المنازل وأعلى أجل من الصدق. 

 وغيرها أفكارهم ورد اقتصادياً  كمقاطعتهم والمكر الغيظ أساليب بكل الكفار غيظ الدين نصرة من أن. 

 صالح عمل له فهو العمل هذا في مشقة من يجده وما هللا سبيل في اإلنسان يعمله عمل كل. 

 العلم يتعلمون آخرون ويبقى معينة فئات ينفروا بل كافة ينفروا أن ينبغي ال أنه المؤمنين عباده هللا نبه 

 .العلم فضيلة على دليل هذا وفي الديار ويحفظون

 بذلك لتقوم عليها وقته ويوفر بها يقوم من العامة مصالحهم من مصلحة لكل يعدوا أن للمسلمين ينبغي 

 .ودينهم دنياهم مصالح

 القرآن نزول عند والمنافقين المؤمنين حال هللا بين: 
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 الخير فعل في والرغبة بها والعمل واعتقادها وفهمها بها بالعلم إيماناً  تزيدهم آمنوا الذين .1

 .مطمئنين منشرحين وهم الشر فعل عن نكفافواال

 .عنها وأعرضوا وعاندوها بها كفروا أنهم حيث مرضهم إلى مرضاً  تزيدهم المنافقين .7

 فليفتش يذكر وال يتوب ولم نفسه يحاسب لم ثم بالء جاءه فمن الطيب من الخبيث ليميز عباده هللا يبتلي 

 .قلبه في

 عن وصدوا انصرفوا سورة أنزلت فإذا وشرائعه هللا بأوامر االلتزام من المنافقين نفور شدة هللا بين 

 .سماعها

 

 اللمسات البيانية:

 (49) آية : 

 تَْفتِنِّي َواَل  لِي اْئَذنْ  يَقُولُ  َمنْ  َوِمْنهُمْ ) تعالى قوله في الجمع ثم اإلفراد استعمال في البيانية اللمسة ما -

 التوبة؟ ((49) بِاْلَكافِِرينَ  لَُمِحيطَة   َجهَنَّمَ  َوإِنَّ  َسقَطُوا اْلفِْتنَةِ  فِي أاََل 

 بالذي يُؤتى ثم( َمن) لفظ على يعود الذي باإلفراد معها يُبدأ العربية سنن في( من) أن سابقاً  ذكرنا

 .أمثلة عدة وذكرنا المعنى يفّسر

 أاََل  تَْفتِنِّي َواَل  لِي اْئَذنْ  يَقُولُ  َمنْ  َوِمْنهُمْ ) تعالى قوله في كما بالمعنى يفّسر ثم( من) باإلفراد يأتي

 .(يقول من ومنهم) بمفرد بدأ (التوبة( 49) بِاْلَكافِِرينَ  لَُمِحيطَة   َجهَنَّمَ  َوإِنَّ  َسقَطُوا اْلفِْتنَةِ  فِي

 بما بعدها يأتي ثم المفرد بصيغة أوالً  وتأتي والمؤنث والمذكر والمثنى والجمع للمفرد تأتي( من)

 كما ابتداءً  يخصص أن والبيان السياق اقتضى إذا إال القرآن في األكثر هو وهذا المعنى يخصص

مَّ  تُْسِمعُ  أَفَأَْنتَ  إِلَْيكَ  يَْستَِمُعونَ  َمنْ  َوِمْنهُمْ ) تعالى قوله في  .(يونس( 47) يَْعقِلُونَ  اَل  َكانُوا َولَوْ  الصُّ

 (63) آية : 

 ؟والُكره بضمها الكاف بفتح الَكره كلمة بين الفرق ما -

 أَوْ  طَْوًعا أَْنفِقُوا قُلْ ) تعالى قوله في كما الطوع يقابله الخارج من يأتي ما هو الكاف بفتح الَكره

 .(التوبة( 63) فَاِسقِينَ  قَْوًما ُكْنتُمْ  إِنَُّكمْ  ِمْنُكمْ  يُتَقَبَّلَ  لَنْ  َكْرهًا

 لَُكمْ  ُكْره   َوهُوَ  اْلقِتَالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ ) تعالى قوله ففي الداخل من ينبعث ما فهو الكاف بضم الُكره أما

ُ  لَُكمْ  َشر   َوهُوَ  َشْيئًا تُِحبُّوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  َخْير   َوهُوَ  َشْيئًا تَْكَرهُوا أَنْ  َوَعَسى  اَل  َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوهللاَّ

 .القتال يكره بطبيعته اإلنسان ألن الُكره كلمة جاءت( البقرة( 715) تَْعلَُمونَ 

 (66) آية  : 

بَهُم هللّاُ  يُِريدُ  إِنََّما أَْوالَُدهُمْ  َوالَ  أَْمَوالُهُمْ  تُْعِجْبكَ  فاَلَ ) التوبة سورة في اآليتين بين الفرق ما -  بِهَا لِيَُعذِّ

ْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي  إِنََّما َوأَْوالَُدهُمْ  أَْمَوالُهُمْ  تُْعِجْبكَ  َوالَ ) واآلية(( 66) َكافُِرونَ  َوهُمْ  أَنفُُسهُمْ  َوتَْزهَقَ  الدُّ

بَهُم أَن هللّاُ  يُِريدُ  ْنيَا فِي بِهَا يَُعذِّ   ؟((16) َكافُِرونَ  َوهُمْ  أَنفُُسهُمْ  َوتَْزهَقَ  الدُّ

 اآليات فسياق قبلها ما على معطوفة الثانية اآلية ألن. بالواو والثانية بالفاء األولى اآلية بدأ :أولا 

 الفاء تأتي قد) عطف هناك وليس لالستئناف فالفاء األولى اآلية أما العطف يقتضي السابقة

 (.التفريع أو لالستئناف
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 في والثانية واإلنفاق األموال سياق في إحداهما إذن (أوالدهم) و (أوالدهم وال أموالهم) :ثانياا 

 سياق في ألنه التوكيد في زيادة( ال) بـ جاء األموال في السياق كان لما. والجهاد القتال سياق

 . أمر هذا ،(وأوالدهم أموالهم) فقال اإلنفاق سياق في فليست الثانية أما األموال

 أريد من أقوى ألفعل أريد) التوكيد في للزيادة بالالم جاء (يعذبهم أن) و (ليعذبهم هللا يريد) :ثالثاا 

متعدي  فعل أراد ألن التوكيد لغرض مزيدة تكون أن إما أمرين أحد النحاة عند الالم هذه( أفعل أن

 .أشدّ  التعذيب فكان( بها ليعذبهم) بالالم أّكد شديداً  تعلّقاً  بالمال متعلقين كانوا فلّما

ْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي) األولى في قال :رابعاا   والسعادة والحياة الرفاهية ومبعث الحياة عصب هو المال (الدُّ

 الموت مظنة والجهاد الجهاد سياق ففي الثانية أما الدنيا الحياة قال األموال سياق في كان فلما

 والجهاد للحياة هو المال. الحياة فقد مظنة فالقتال الحياة فقد هي وإنما الحياة يقل فلم والقتال

ْنيَا فِي) الدنيا قال وإنما الحياة يقل فلم الحياة فقد مظنة والقتال  آية وكل مكانه في تعبير فكل (الدُّ

 .الكريم القرآن في لمكانها عاشقة كلمة وكل مكانها في موضوعة كلمة وكل سياقها في تؤخذ

 (62) آية : 

بِّ  َوقُل) ومّدخل مدخل بين الفرق ما -  َمْلَجأً  يَِجُدونَ  لَوْ ) و (اإلسراء( 12) ِصْدق   ُمْدَخلَ  أَْدِخْلنِي رَّ

  ؟(التوبة( 62) يَْجَمُحونَ  َوهُمْ  إِلَْيهِ  لََّولَّْواْ  ُمدََّخالً  أَوْ  َمَغاَرات   أَوْ 

 مخرجاً  يخرج خرج مثل مكان اسم دخل، هو يدخل دخل من َمدخل. وُمّدخل وُمدخل َمدخل عندنا .

 الثالثي الفعل من مدخل لكن زمان واسم ميمي ومصدر مكان اسم وهو( الرباعي) أدَخل من ُمدَخل

 الدخول في اجتهد إذا إال الدخول يستطيع ال المبالغة أي اّدخل من( ُمّدخل. )الرباعي من وُمدخل

 دخلوا (يَْجَمُحونَ  َوهُمْ  إِلَْيهِ  لََّولَّْواْ  ُمدََّخالً  أَوْ  َمَغاَرات   أَوْ  َمْلَجأً  يَِجُدونَ  لَوْ ) المنافقين عن تعالى قال ولذلك

 . فقط يهربوا أن يريدون هم بقوة، فيه

( 62) يَْجَمُحونَ  َوهُمْ  إِلَْيهِ  لََّولَّْواْ  ُمدََّخالً  أَوْ  َمَغاَرات   أَوْ  َمْلَجأً  يَِجُدونَ  لَوْ ) وغار مغارة بين الفرق ما -

( 42) اْلَغارِ  فِي هَُما إِذْ  اْثنَْينِ  ثَانِيَ  َكفَُرواْ  الَِّذينَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  هللّاُ  نََصَرهُ  فَقَدْ  تَنُصُروهُ  إاِلَّ ) و (التوبة

 ؟(التوبة

 في وليست عموماً  األرض في المغارة الجبل، في كالكهف أو تحديداً  الجبل في مغارة هو الغار

 الجبل في الغار إذن. طبيعي بشكل تكونت تكون وقد منحوتة تكون أن بالضرورة وليست الجبل

 . األرض في والمغارة

 (57) آية : 

 التوبة؟ سورة في (يرضوه أن أحق ورسوله هللا) تعالى قوله في يرضوه كلمة داللة ما -

 َكانُواْ  إِن يُْرُضوهُ  أَن أََحقُّ  َوَرُسولُهُ  َوهللّاُ  لِيُْرُضوُكمْ  لَُكمْ  بِاهلّلِ  يَْحلِفُونَ ) التوبة سورة في تعالى قال

 من) تعالى قوله ذلك ومثل بينهما اختالف ال واحد أمر ورسوله تعالى هللا إرضاء {57} ُمْؤِمنِينَ 

 .يرضوهما وليس المفرد الغائب بضمير يرضوه كلمة جاءت لذا( هللا أطاع فقد الرسول أطاع

 َوهللّاُ  لِيُْرُضوُكمْ  لَُكمْ  بِاهلّلِ  يَْحلِفُونَ ) اآلية في فقط( يرضوه) واحد على الضمير يعود أن داللة ما -

 هللا ذكر أنه بما يرضوهما يقل ولم (التوبة( 57) ُمْؤِمنِينَ  َكانُواْ  إِن يُْرُضوهُ  أَن أََحقُّ  َوَرُسولُهُ 

 ورسوله؟
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 وتعالى سبحانه هللا أرضى فقد صلى هللا عليه وسلم الرسول أرضى من متباينتين، جهتين ليستا

ُسولَ  يُِطعِ  مَّنْ ) تعالى قال وقد صلى هللا عليه وسلم الرسول أرضى فقد تعالى هللا أرضى ومن  الرَّ

 هللا إرضاء: واحدة جهة هي إلرضاء، تحتاج واحدة كل جهتين ليستا (النساء( 12) هللّاَ  أَطَاعَ  فَقَدْ 

 فإذا هللا أطاع فقد الرسول أطاع من قال ألنه صلى هللا عليه وسلم الرسول إرضاء من تعالى

 إذا واحدة الجهتان هنا. تعالى هللا أرضيت قد تكون وأرضيته صلى هللا عليه وسلم الرسول أطعت

صلى هللا عليه  الرسول أرضيت إذا واحد إرضاء هو. األخرى أرضيت فقد إحداهما أرضيت

 وسلم.صلى هللا عليه  للرسول إرضاء هذا هللا أرضيت وإذا تعالى هللا أرضيت فقد وسلم

 (53) آية : 

 و الجن سورة من {73} اآلية في أخرى مرة والجمع مرة المفرد خدامتاس في البيانية اللمسة -

 التوبة؟ سورة من (53)

 َويَتََعدَّ  َوَرُسولَهُ  هللّاَ  يَْعصِ  َوَمن) النساء سورة في كما خالداً  استخدام الكريم القرآن في جاء وقد

ِهين   َعَذاب   َولَهُ  فِيهَا َخالِداً  نَاراً  يُْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ   يَُحاِددِ  َمن أَنَّهُ  يَْعلَُمواْ  أَلَمْ ) التوبة سورة وفي {(14} مُّ

 الجن سورة في وجاءت {(53} اْلَعِظيمُ  اْلِخْزيُ  َذلِكَ  فِيهَا َخالِداً  َجهَنَّمَ  نَارَ  لَهُ  فَأَنَّ  َوَرُسولَهُ  هللّاَ 

 أما( فيها خالداً ) قال إنما واحدة مرة النار في( فيها خالدين) يقل لم تعالى هللا أن والسبب( خالدين)

 ألن وبالوحدة بالنار النار أهل يُعّذب أن أراد تعالى هللا وألن. فيها خالدين دائماً  فيقول الجنة في

 ينظرون، متكئين، خالدين،) اجتماع هناك الجنّة في بينما أيضاً  عذاب ذاتها بحد هي الوحدة

 (.يُسقون

 (56) آية : 

 من؟ بـ وسخر استهزأ بين الفرق هو ما -

 :القرآني االستعمال في يذكران اللغة في أمران هنالك

  األشخاص وبغير باألشخاص تستهزئ سواء عام الستهزاء أوالً 

 غير من به يستهزأ فقد االستهزاء أما الشخص يفعله فعل من إال ترد لم السخرية اآلخر واألمر

 . كذلك فليس االستهزاء أما هذا الفعل يفعل وهو منه تسخر أنت السخرية. فعل

 األشخاص وغير لألشخاص عام االستهزاء أن أوالً  القرآن في األقل على أمرين عندنا صار إذن

 . متغايران أمران هنالك إذن فعالً  تقتضي السخرية بينما فعل وقوع يستوجب ال واالستهزاء

 الكلمات؟ هذه بين الفرق ما -

 في وهو العباد ومن والزكاة الصالة يقبل صلى هللا عليه وسلم الرسول من يقبل: ويُتقبل يُقبل

 .اآلخرة في وهذا ال أو األعمال يتقبل تعالى هللا من فهم يتقبل أما الدنيا،

 باإلجبار العمل فتفيد الكاف بفتح َكرهاً  أما المشقة مع العمل هو الكاف بضم ُكرهاً : وَكرهاا  ُكرهاا 

 .آخر من

 .وتعالى سبحانه هللا إلرادة طائعاً  تعني وطائعاً  النفس من تلقائياً  تعني طوعاً : وطائعاا  طوعاا 

 .بالشرّ  تأتي وأوعد( منكم آمنوا الذين هللا وعد) بالخير دائماً  يتتأ وعد :وأوعد وعد

 والجمع؟ المفرد صيغة استخدمت فلماذا( خاضوا كالذي خّضتم) تعالى قال -

ةً  ِمنُكمْ  أََشدَّ  َكانُواْ  قَْبلُِكمْ  ِمن َكالَِّذينَ ) التوبة سورة في تعالى قال  فَاْستَْمتَُعواْ  َوأَْوالَداً  أَْمَواالً  َوأَْكثَرَ  قُوَّ

 أُْولَـئِكَ  َخاُضواْ  َكالَِّذي َوُخْضتُمْ  بَِخالَقِِهمْ  قَْبلُِكمْ  ِمن الَِّذينَ  اْستَْمتَعَ  َكَما بَِخالَقُِكمْ  فَاْستَْمتَْعتُم بَِخالقِِهمْ 

89



 

25 
 

التــوبــة ســورة  

 وقد. كخوضهم خضتم ومعناها ،{(59} اْلَخاِسُرونَ  هُمُ  َوأُْولَئِكَ  َواآلِخَرةِ  الُّدْنيَا فِي أَْعَمالُهُمْ  َحبِطَتْ 

 أن السائد والرأي( خاضوا) ثانية والجوع( كالذي) والمفرد( خضتم) الجمع صيغة استخدمت

 المفرد األمر على عادت( الذي)و فيه، خاضوا الذي بالشيء أي خاضوه كالذي خضتم المعنى

 .خاضوا على وليس

 (24) آية : 

 ؟(يقولوا لم) بصيغة تأتى لم ولم (قالوا ما) داللة ما -

 أقول كذا؟ قلت أنت دعوى، على الرد في يقولون األصل في قول على للرد تقال الغالب في( ما)

 هم لذلك قائل على رداً  تكون أن بالضرورة فليست اإلخبار باب من تكون قد( أقل لم) أما. قلت ما

 نفي حضر ما يحضر، لم حضر(. فعل لقد) لـ نفي هي فعل ما بينما( فعل)لـ نفي هي يفعل لم قالوا

 .(التوبة( 24) اْلُكْفرِ  َكلَِمةَ  قَالُواْ  َولَقَدْ  قَالُواْ  َما بِاهلّلِ  يَْحلِفُونَ ) حضر قد لـ

 (.فعل هو) بها يقترن( يفعل لم) ،(فعل لقد) بها يقترن( فعل ما)

 (12) آية : 

 وما (مرة سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر ال أو لهم استغفر) تعالى قوله في البيانية اللمسة ما -

 اآلية؟ في سبعين داللة

 إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة صيام) الكفارات في كما األحكام في العدد حقيقة به المراد العدد

 سخرها) وقعت التي األمور عن اإلخبار أو( أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن) اليمين وكفارة( رجعتم

. التكثير مقام في وإما( رجال سبعين لقومه موسى اختار( )حسوما أيام وثمانية ليال سبع عليهم

صلى هللا  ألنه العدد حقيقة أراد أنه النصوص من ويبدو العدد حقيقة في المفسرون اختلف ولقد

 وسبعين سبعين لهم فألستغفرنّ  لي رّخص ربي سمعت قال اآلية هذه نزلت لما عليه وسلم

 لكن لهم يغفر تعالى هللا لعلّ  سبعين من أكثر يستغفر أن له رّخص هللا أن اآلية من ففهم وسبعين

 فنفت( لهم هللا يغفر لن تستغفر لم أم لهم أستغفرت عليهم سواء) اآلية هذه نسخت أخرى آية نزلت

 .أعلم وهللا األولى اآلية من هللا عليه وسلمصلى  الرسول فهمه ما اآلية هذه

 (14) آية : 

 والظلم؟ والكفر الفسق بين الفرق ما -

 ىإل الخروج أيسر من ويمتد قشرها من خرجت إذا الرطبة فسقت من الطاعة عن الخروج الفسق

 فاسقاً  يسمى والكافر فاسق يسمى قليالً  كان وإن الطاعة عن يخرج فالذي. فاسقاً  يسمى كله الكفر

 .أيضاً 

 .يصل ال الكفر وقد إلى يصل وقد عموماً  الحد مجاوزة هو الظلم

 للداللة اللغوية الداللة وتستعار الستر اللغوي أصله الكفر. الِملّة عن الخروج فهو الكفر أما

 .الشرعية

 (12) آية : 

 الباء؟ داللة ما ((12) اْلَخَوالِفِ  َمعَ  يَُكونُواْ  بِأَن َرُضواْ ) التوبة سورة في -

 ويجوز به رضي األصل. رباً  باهلل رضيت بهذا، رضيت بالباء رضي فعل يتعدى أن األصل

 األصل جنات، لهم بأن أو جنات لهم أن يبشرهم نقول أن يمكن النحوي الجواز باب من نزعه
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 أن رضوا قال لو األصل ذكر هو الخافض نزع اسمها نزعها؟ لماذا لسألنا نزعها ولو بالباء

 .بـ رضي العرب لغة على جرت هذه بأن؟ يقل لم لماذا لسألوا

 (11) آية : 

ِكنِ )( لكن) بعد النساء سورة آية في الراسخون كلمة رفعت لماذا - اِسُخونَ  لَـّ  ِمْنهُمْ  اْلِعْلمِ  فِي الرَّ

ِكنِ (( )157) ُسولُ  لَـِكنِ ) التوبة سورة آية وفي ((155) إِلَْيكَ  أَنَزلَ  بَِما يَْشهَدُ  هللّاُ  لَـّ  آَمنُواْ  َوالَِّذينَ  الرَّ

بِين   َضاَلل   فِي اْليَْومَ  الظَّالُِمونَ  لَِكنِ ) و(( 11) َمَعهُ   ؟(مريم( 31) مُّ

 ما فيكون وجوباً  تهمل( لكن) و تنصب( لكنّ . )لكنّ  وليست( لكن) وهذه تنصب التي هي( لكنّ )

 . مرفوعاً  بعدها

 (92) آية : 

 األَعراب؟ هم فمن (التوبة( 92) َونِفَاقًا ُكْفًرا أََشدُّ  األَْعَرابُ ) القرآن في ذكرت األَعراب -

 أي المدن سكان العرب واألعراب، العرب كلمة بين يفرقون اللغة أهل. البادية سكان هم األعراب

 وقساوة البادية في توحشهم ألن ونفاقاً؟ كفراً  أشد هم لماذا أما. البادية سكان واألعراب الحضر

 الحضر سكان من جفاء وأشد قلباً  أقسى يكون نشأتهم طبيعة الجفاء، هذا حكمهم وجفاؤهم قلوبهم

 اآلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهلّلِ  يُْؤِمنُ  َمن األَْعَرابِ  َوِمنَ ) عليهم أثنى تعالى ذكر كما األعراب من قسماً  أن مع

 .(التوبة( 99) هللّاِ  ِعندَ  قُُربَات   يُنفِقُ  َما َويَتَِّخذُ 

 (122) آية : 

 سورة آية في إال (األنهار تحتها من تجري جنات) كله القرآن في الجنات مع( من) استعملت لماذا -

 ؟(من) بدون جنات جاءت التوبة

ابِقُونَ ) التوبة سورة في تعالى قال لُونَ  َوالسَّ  بِإِْحَسان   اتَّبَُعوهُم َوالَِّذينَ  َواألَنَصارِ  اْلُمهَاِجِرينَ  ِمنَ  األَوَّ

ِضيَ   اْلفَْوزُ  َذلِكَ  أَبَداً  فِيهَا َخالِِدينَ  األَْنهَارُ  تَْحتَهَا تَْجِري َجنَّات   لَهُمْ  َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضواْ  َعْنهُمْ  هللّاُ  رَّ

 تحتها من ليس الجريان بداية أن على داللة األنهار تحتها تجري جنات ومعنى. {(122} اْلَعِظيمُ 

 وقد أبداً، األنبياء معهم يُذكر ولم األولون السابقون ذكر في جاءت اآلية هذه ألن أقل منزلة وهي

 في أما. النور سورة في اآلية هذه وهي كله القرآن في فقط واحدة آية في الصيغة هذه على جاءت

 وهي األنبياء مع ُذكروا فالمؤمنون (األنهار تحتها من تجري جنات) فيها وردت التي اآليات باقي

 الجنات هذه أهل بين ألن أكبر منزلة وهذه الجنات هذه تحت من الجريان بداية أن على داللة

 .منزلة األعلى وهو تعالى هللا أنبياء

  (121) آية : 

 ؟الُمطَهّرون و المطَهرين بين الفرق ما -

 لغير المطهرين كلمة القرآن في ترد لم ألنه المالئكة هم المطهّرون أن أعلم وهللا يبدو الذي

هُ  اَل ) المالئكة  هللا قِبَل من ُمطهّر تعني وهي مفعول اسم والُمطّهَّر ،((29) اْلُمطَهَُّرونَ  إاِلَّ  يََمسُّ

َ ) تعالى قوله في كما مطّهّرين أو متطهرين لهم يقال للمسلمين بالنسبة. تعالى ابِينَ  يُِحبُّ  هللاَّ  التَّوَّ

ُ )و (البقرة( 777) اْلُمتَطَهِِّرينَ  َويُِحبُّ   هي مطّهّرين أو ومتطهرين ((121) اْلُمطَّهِِّرينَ  يُِحبُّ  َوهللاَّ

 .أنفسهم يطهرون هم أي أنفسهم بفعل
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 َخالُِدونَ  فِيهَا َوهُمْ  ُمطَهََّرة   أَْزَواج   فِيهَا َولَهُمْ ) تعالى بقوله وصفهم الجنة نساء تعالى هللا وصف لّما

 في المقصود أن القول يقّوي المعنى هذا ولذلك للمالئكة إال مطهّرون إذن ترد فلم (البقرة( 76)

 سبب من ألكثر أيدينا بين الذي القرآن وليس المحفوظ اللوح في هو الذي المكنون الكتاب اآلية

 . أعلم وهللا

 متطهرون والناس كله القرآن في المالئكة لغير وردت ما ألنها المالئكة هم اآلية في المطهّرون

 كان إذا. النحوية الناحية من أتكلم لكني الشرعية الفقهية الناحية من أعتذر وأنا. مطهّرين وليسوا

 . اآلية هذه بداللة ليس لكن بداللته يحكم فهو يحكم نص   هناك

 (112) آية : 

 بينهما؟ الفرق ما (َحِكيم   َعلِيم   َربَّكَ  إِنَّ )و (َعليم   َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ ) -

 التشريع في األمر كان إذا الحكمة، يقدم وإال العلم يقدم العلم يقتضي وما العلم في السياق كان إذا

 . العلم يقدم العلم في كان وإذا الحكمة يقدم الجزاء في أو

 (114) آية : 

ْوِعَدة   َعن إاِلَّ  أِلَبِيهِ  إِْبَراِهيمَ  اْستِْغفَارُ  َكانَ  َوَما) تعالى قوله في( موعدة) بكلمة التعبير داللة ما -  مَّ

ا إِيَّاهُ  َوَعَدهَا ِ  َعُدو   أَنَّهُ  لَهُ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّ أَ  هلِلّ اه   إِْبَراِهيمَ  إِنَّ  ِمْنهُ  تَبَرَّ  ؟(التوبة( 114) َحلِيم   ألوَّ

 هو الذي الموعد أو الوعد بصيغة يأت ولم موعدة بصيغة جاء لماذا لكن موعد هو موعدة -

 ألبيه إبراهيم استغفار كان وما هذا، إال أسوة فيه لكم كان لقد. أسوة فيه لكم ليس هذا أي، المشهور

 مرة قالها موعدة. نبيّ  أو مسلم يفعلها أن ينبغي وال تتكرر أن ينبغي ال هذه فقط، موعدة عن إال

 بالضرورة ليس المشي مثل الحدث. واحدة مرة بالضرورة تعني ال وعد كلمة. تتكرر لم واحدة

 تعني ال أنواعها تعددت إن عهاجم صح حدث هي التي والمصادر واحدة مرة يكون أن

 األمر هذا قِلّة على داللة قليل هذا أبلغ، موعدة لكن موعد نقول أن يصح. واحدة مرة بالضرورة

 . تقولوها أن وال تفعلوها أن وال تكرروها أن لكم وليس فقط واحدة مرة هو يتكرر، أن ينبغي وال

 (175) آية : 

 ويتذكرون؟ يّذكرون بين الفرق ما -

 مبالغة فيه ويّذّكر عقلي تذكر وهو أطول هو لما يتذكر. عموماً  القرآن في الصيغتان ويّذّكر يتذكر

 .واحد الَجذر أن مع ومبالغة وهزة للقلب إيقاظ فيه يّذّكر. القلب تهز للقلب، إيقاظ وفيه

 (172) آية : 

 الكريم؟ القرآن في القول يُضمر هل -

 :منها كثيرة والمقول القول أحوال

 َوإَِذا) مثال أيضاً  كثير وهذا مفهوم لكنه يقول أو قال يقول ال المقول ويذكر القول فعل يحذف أن

نْ  يََراُكم هَلْ  بَْعض   إِلَى بَْعُضهُمْ  نَّظَرَ  ُسوَرة   أُنِزلَتْ  َما  بِأَنَّهُمْ  قُلُوبَهُم هللّاُ  َصَرفَ  انَصَرفُواْ  ثُمَّ  أََحد   مِّ

 .المقول ذكر وإنما القول يذكر لم أحد من يراكم هل يقولون قال ما (التوبة( 172) يَْفقَهُون الَّ  قَْوم  
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 الوصايا العملية:

 اآلخرة عندك قلت الدنيا أمور من ازدتِ  فكلما زائلة، فالدنيا واآلخرة، الدنيا الحياة بين يوازن المؤمن 

 .والعكس

 كفاه معه عز وجل وراض  بقضائه، ومن كان هللا اهللمتعلق ب كان من مع هللا ألن يحزن ال المؤمن 

 .الجسد ألنه يُضعف القلب ويوهن الحزن البُعد عن فعليه ،واآلخرة الدنيا

 تحصل ال ،الرضى وهي قلبية عبادة عندك وتحصل والطمأنينة السكينة عندك تزاد إيمانك زاد كلما 

 .المتقين للمؤمنين إال أحد ألي

 مثل تعلمين ال وأنتِ  النفاق من خصلة فيك تكون أن احذري: 

o بكسل الصالة. 

o ذلك. تكره ونفسك االنفاق  

o الذكر قلة. 

 المثبطين من تكوني أن احذري. 

 ذاهبه أنك ولو (،أولى بيتك أو أولى عيالك) :لهم تقولِ ف ،محاضراتل األخوات بعض حضور: مثال

 .زيارة صديقات لذهبِت مباشرة وتركِت كل األعذار أو لحفل زفاف

 .كافئيه بل تثبطيه وال فعليك أن تحفزيه خير فيهو شيء قام ابنك أو ابنتك بعمل إذا: مثال

وكل هذا من  (إلخ...العيال، المدارس، البرد) الحجج ظهروتَ  للتحفيظ دار قد تذهب أخت إلى: مثال

 التثبيط.

لك  هنا يكون تجاوزها في واجتهدتِ  األسباب كل فصلت إذا عذر صاحبة وتكونِ  عذرينتُ  متى لكن

 .فال عذر لك وإال عذر

 بالنسبة واألوالد األموال، وفتنة الولد، ف(بالصدقات نفسك على تبخلي أن) المال ةفتن من احذري 

 مستعارة األموال وهذه ،شقاء لهم وتكون، هللا طاعة في يستخدموها لم ألنهم لهم عذاب للمنافقين

 .وتعالى سبحانه هللا من هي بل ملك وليس

 للمستحقين الزكاة إعطاء في تثبتي. 

 عليك وأخلفها هللا عند ربت تأديتها في تِ وأسرع الصدقة قدمت كلما. 

 دون استهزاء بها يكون التي الرسائل من فاحذري الدين عن مخرج كفر ورسوله هللا بآيات االستهزاء 

 .هللا شعائر من األضحية فهذه( العيد خروف) مثال تشعري أن

  ِواالستغفار والتوبة الندم من بد ال لكن به ومجاهرة فرحة وتكوني الذنب تفعلي أن احذر. 

 التوبة لهذه بتوفيقك وتعالى سبحانه منه بدأ توبتك أراد إذا هللا إن. 

 فرص فالدنيا ،أخرى مرة الفرصة هذه تأتي ال قد ،اغتنميها الفرص جاءتك إذا. 

 أقبح يكون الطاعة في واللمز ،الذنوب كبائر من اللمز واآلخرة الدنيا أمور في اللمز من احذري 

 .وأشد

 للميت الدعاء. 
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 المالئكة حضور يتوافق ألنه ولنفسك فادعي له محتضر أو قد قربت منيته أحد حضرت عند إذا 

 .دعائك على نأمّ وتُ 

 يوسع هللا) شيء لك احضر إذا كالزوج ،مسموع بصوت له والدعاء ،النفقة صاحب لشكر ادعي 

 .(عليك

 اللين بالكالم، ويكون الخير يفعل لمن تنشيط ، وفي ذلكلهم بالدعاء المؤمنين على السرور إدخال 

 .عليه نفقأُ  لمن والبركة

 أحد االستغفار من يهلك ال. 

 والدعاء الصدقة للنفاق عالج أنفع من. 

 بذلك  له فيكتب قباء مسجد في ركعتين فيصلي متطهراً  بيته من يخرج اإلنسان أن المهجورة السنن من

 .عمرة

 الراكعون – السائحون – الحامدون – العابدون – هم: التائبون هللا مع الصفقة عقدوا من صفات – 

   منهم نكون أن هللا هللا. نسأل لحدود الحافظون -المنكر  عن الناهون - الساجدون

 على والحلم بالرحمة يتصف أن ، وعليهأموره جميع في هللا إلى الرجوع كثير يكون أن المسلم على

  عليه. جهل من

 بالهداية. له ادعِ  بل تستغفليه فال اإلسالم ملة غير على أحد أن  علمت إذا 

 الذنوب في تقعي لئال الواجبات في التسويف من حذريإ. 

 الحميدة خالقباأل الناس مع نفسك، مع هللا، مع صدقالب فابدئي ،األخالق جميعفيه  تندرج الصدق 

 الصدق فيتحرى له ويتكرر له منجاة الكذب يكون بمواقف العبد يمر حقوقهم، وأداء الحسن والتعاون

 .النبيين بعد عالية الجنة في منزله وهي صديقاً  هللا عند فيكتب

 والعلن. السر في هللا أتقي 

  قليل الإ ينالها وال هللا عند بها تقربيُ  عباده الكفارإغاظة.    

 في ينفعك الف حساب بدون الدنيا في هأنفقتِ ما  ماأ ،مامكأ تجدينه النفقات من ألخرتك قدمت ما كل 

 .اآلخرة

 ونشره هللا دين عالءإ من اذوه الشرعي العلم تعليم فضل.  
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (141( إلى اآلية )142من اآلية ): السادسالمقطع 

 :للمقطع التفسير الموضوعي

 وأهل الكفار مع التعامل في والغلظة بالشد األمر بعد جاءتا اللتين اآليتين بهاتين التوبة سورة اختتمت 

 في أرسل أن سبحانه رحمته مظاهر من أن وأكدتا جاورها، وما المدينة في األعراب ومنافقي الكتاب

 هذا بهم النازل بالعرب واألجدر واآلخرة، الدنيا لخير هدايتهم على حريص منهم، رسوالً  العرب

 .ومخاصمته معاداته ال حوله ويلتفوا نبيهم يوقروا أن الخطاب

 يا أن نفسه، عن للتسرية وسلم عليه هللا صلى النبي إلى السورة من األخيرة اآلية في الخطاب تحول 

 وال تحزن فال عليهم بها هللا منّ  التي النعم هذه بعد عنك وأعرضوا وتولوا قومك خذلك إن محمد

 .العليا هي اإلسالم كلمة تكون حتى عليهم، وناصرك شيء كل على قادر هللا فإن تبتئس

 

 أحكام ووصايا:

 لهم ويحب عليهم يشق الذي األمر عليه يشق أنفسهم من رسوالً  لهم أرسل بأنه عباده على هللا امتن 

 .الخلق حقوق سائر على مقدم حقه كان لذلك بهم رحيم فورءو عليهم ويحرص الخير

 قول وهو دعوته عن الناس بعض إعراض من الصدر ضيق عند الدعاء بهذا نبيه هللا أمر: 

 من أن الصحيحين في ورد وقد (العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو إال إله ال الذي هللا حسبي)

 .أهمه ما هللا كفاه مرات سبع المساء وفي مرات سبع الصباح في الدعاء هذا قال

 

 :العملية الوصايا

 بعد مرات سبع (العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو الإ إله ال هللا بي)حس: قول على رصياح 

 .واآلخرة الدنيا أمور من أهمك ما يكفيك والعصر الفجر صالة
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التــوبــة ســورة  

 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها:

 نَ  بََراءة  ) تعالى بقوله تبدأ التوبة سورة نَ  َعاهَدتُّم الَِّذينَ  إِلَى َوَرُسولِهِ  هللّاِ  مِّ  بالقتال آذنهم ثم (اْلُمْشِرِكينَ  مِّ

 ُكلَّ  لَهُمْ  َواْقُعُدواْ  َواْحُصُروهُمْ  َوُخُذوهُمْ  َوَجدتُُّموهُمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  فَاْقتُلُواْ  اْلُحُرمُ  األَْشهُرُ  انَسلَخَ  فَإَِذا)

الَةَ  َوأَقَاُمواْ  تَابُواْ  فَإِن َمْرَصد   َكاةَ  َوآتَُواْ  الصَّ ِحيم   َغفُور   هللّاَ  إِنَّ  َسبِيلَهُمْ  فََخلُّواْ  الزَّ  البراءة ذكر ثم(( 6) رَّ

 يَا) تعالى بقوله وانتهت (َوَجدتُُّموهُمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  فَاْقتُلُواْ  اْلُحُرمُ  األَْشهُرُ  انَسلَخَ  فَإَِذا) بالقتال وأعلمهم

نَ  يَلُونَُكم الَِّذينَ  قَاتِلُواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَيُّهَا  ((173) اْلُمتَّقِينَ  َمعَ  هللّاَ  أَنَّ  لَُمواْ َواعْ  ِغْلظَةً  فِيُكمْ  َولِيَِجُدواْ  اْلُكفَّارِ  مِّ

( َوَجدتُُّموهُمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  فَاْقتُلُواْ  اْلُحُرمُ  األَْشهُرُ  انَسلَخَ  فَإَِذا) بالقتال وانتهت المشركين بقتال بدأت

نَ  يَلُونَُكم الَِّذينَ  قَاتِلُواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا)  اْلُمتَّقِينَ  َمعَ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  ِغْلظَةً  فِيُكمْ  َولِيَِجُدواْ  اْلُكفَّارِ  مِّ

 . متتابعتان آيتان كأنهما ((173)

 نَ  بََراءة  ) السورة بدأت ُ  َحْسبِيَ  فَقُلْ  تََولَّْوا فَإِنْ ) وانتهت (َوَرُسولِهِ  هللّاِ  مِّ  تََوكَّْلتُ  َعلَْيهِ  هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

 تولوا( المشركين) القتال واستحق هللا عن تولّى فيمن صار االبتداء ((179) اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوهُوَ 

ُ  َحْسبِيَ ) فقال باهلل عليه استعان وإنما القتال يستوجب ولم تولى فيمن والثانية ،القتال فاستوجبوا  اَل  هللاَّ

 عليه باهلل نستعين وإنما يستوجب ال وقسم القتال يستوجب قسم قسمان المتولي (تََوكَّْلتُ  َعلَْيهِ  هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ 

 .واضح تناسب هذا هللا، حسبنا قالوا الثانية والفئة القتال استوجبوا للذين هللا من براءة إذن يهتدي، لعله
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 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســورة يــونـس :: ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســـــىرة ٌــــىوـــس

 

 بٍه ٌدي السىرة:

  ُْٜٞع٤ٔض رغٞسس ٣ٞٗظ ألٜٗخ حٗلشدص رزًش خقٞف٤ش ُوّٞ ٣ٞٗظ، كْٜ آٓ٘ٞح رؼذ إٔ طٞػذْٛ سع

 ر٘ضٍٝ حُؼزحد، ٝػلخ هللا ػْٜ٘ ُٔخ آٓ٘ٞح.

  ٤ٌٓش ػ٠ِ هٍٞ حُـٜٔٞسعٞسس ٣ٞٗظ. 

 :هللا إ: "٣وٍٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ هللا سعٍٞ عٔؼض: هخٍ ظأٗ ػٖ ٓشد٣ٝٚ حرٖ حخشؽ كنِٜخ 

 ."حإلٗـ٤َ ٌٓخٕ حُطٞحع٤ٖ ا٠ُ حُشحث٤خص أػطخ٢ٗ

  :رخٌُظذ حإل٣ٔخٕ ٝأٜٛٔخ حألسًخٕ ٝرو٤ش ٣ٔخٕحإل ٖٓ حُؼو٤ذس أفٍٞ ربػزخص حُقٞسس طؼ٢٘ٓلٞس حُغٞسس 

 .حُؼو٤ذس هنخ٣خ ػٖ طظلذع كخُغٞسس حٌُش٣ْ حُوشحٕ ٓوذٓظٜخ ٝك٢

 

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة 

ٓطِغ عٞسس ٣ٞٗظ ٣ؾظشى ٓغ خخطٔش عٞسس حُظٞرش ك٢ حُلذ٣غ ػٖ خخطْ حألٗز٤خء ٝحُٔشع٤ِٖ، ٝطٞؿ٤ٚ    

ْْ  َُوَذْ  "حألٗظخس ا٠ُ حُشعخُش حُظ٢ كنِٚ هللا رٜخ ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ، كل٢ خخطٔش حُظٞرش هُٞٚ طؼخ٠ُ  ًُ ٍ   َؿخَء ْٖ  َسُعٞ ِٓ 

 ْْ ٌُ ْٗلُِغ ِٚ  َػِض٣ض   أَ خ َػ٤َِْ َٓ  ْْ ـ   َػِ٘ظُّ ْْ َػَِ  َكِش٣ ٌُ ٤ْ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ْ   َسُإٝف   رِخ  "، ٝك٢ ٓطِغ عٞسس ٣ٞٗظ ػ٤ِٚ حُغالّ "َسِك٤

 َٕ خ ًَ زخ   َُِِّ٘خطِ  أَ ـَ ْٕ  َػ َك٤َْ٘آ أَ ْٝ َ   ا٠َُِ   أَ ْْ  َسُؿ ُْٜ٘ ِّٓ  ْٕ ، كوذ خظٔض رشحءس رزًش حُشعٍٞ ٝحرظذأص ٣ٞٗظ "ٱَُّ٘خَط  أَِٗزسِ  أَ

 رٚ.

 

 المىبسبت بٍه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٕاَِرح " ك٢ عٞسس رشحءس ر٤خٗخ  ُٔخ ٣وُٞٚ حُٔ٘خكوٕٞ ػ٘ذ ٗضٍٝ عٞسس ٖٓ حُوشآ ْٕ  ُعَٞسس   أُِٗضَُضْ  َٝ ُ٘ٞحْ  أَ ِٓ ِ  آ  رِخّللَّ

ُِٛذٝحْ  َؿخ غَ  َٝ َٓ  ِٚ ُُٞحْ  حْعظَؤَْرَٗيَ  َسُعُِٞ ْٝ ٍِ  أُ ْٞ ْْ  حُطَّ ُْٜ٘ هَخُُٞحْ  ِٓ ٌُٖ َرْسَٗخ َٝ غَ  َٗ َّٓ  َٖ ُْوَخِػِذ٣ ٝهش٣ذ ٖٓ ٛزح حُوٍٞ  "ح

ّْ  "ك٢ آخش عٞسس رشحءس، أٓخ ٓخ ٝسد ك٢ عٞسس ٣ٞٗظ كز٤خٕ ُٔخ ٣وُٞٚ حٌُلخس ك٢ حُوشإٓ  َٕ  أَ  حْكظََشحُٙ  ٣َوُُُٞٞ

 َْ ِٚ  رُِغَٞسس   كَؤْطُٞحْ  هُ ْؼِِ حْدُػٞحْ  ِّٓ َٝ  ِٖ ٖ حْعظَطَْؼظُْ َٓ ِّٓ  ِٕ ِ  ُدٝ ْْ  إِ هللاَّ ٘ظُ ًُ  َٖ  ."َفخِده٤ِ

 لَ  "حُٔ٘خكو٤ٖ رؼذّ حُظٞرش ٝحُظزًش ارح أفخرْٜ حُزالء ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  َّّ ك٢ عٞسس حُظٞرش ر َٝ َٕ  أَ ْٝ ْْ  ٣ََش ُ َّٜ  أَٗ

 َٕ َِّ  ك٢ِ ٣ُْلظَُ٘ٞ ًُ   ّ س   َػخ شَّ َّٓ  ْٝ ِٖ  أَ ط٤َْ شَّ َٓ  َّْ َٕ  لَ  ػُ لَ  ٣َظُٞرُٞ َٝ  ْْ ُٛ  َٕ ًَُّشٝ ق٤زٚ حُزالء ّ ُٖٔ ٣ُ ٝك٢ ٣ٞٗظ ر "٣َزَّ

اَِرح" ك٤شػ١ٞ ػْ ٣ؼٞد ٝرُي ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  َٕ  َٓظَّ  َٝ شُّ  حإِلَٗغخ ِٚ  َدَػخَٗخ حُنُّ ٘زِ ـَ ُِ  ْٝ ح أَ ْٝ  هَخِػذ  خ أَ  ٔ خ هَخثِ َّٔ  كََِ

َؾْلَ٘خ ًَ  ُْٚ٘ ُٙ  َػ شَّ  ُمشَّ ؤَٕ َٓ ًَ  ْْ غَُّٚ  ُمش   ا٠َُِ ٣َْذُػَ٘خ َُّ َزُِيَ  َّٓ ًَ  َٖ َٖ  ُص٣ِّ ْغِشك٤ِ ُٔ ِْ خ ُِ خُٗٞحْ  َٓ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ  ."٣َْؼ

  ك٢ حُظٞرش رشحءس حُشعٍٞ ٖٓ حُٔؾش٤ًٖ ٓغ حألٓش روظخُْٜ، ٝك٢ ٣ٞٗظ رشحءطٚ ٖٓ ػِْٜٔ دٕٝ أٓش

روظخٍ، رَ رخإلػشحك ٝطخ٤ِش حُغز٤َ ٝٛزح ٗٞع ٖٓ حُٔ٘خعزش ٝٛزح ٗٞع ٖٓ حُٔ٘خعزش ٝرُي ك٢ هُٞٚ 

إِ" زَّرُٞىَ  َٝ ٢ِِ ٢ُِّ كَوَُ ًَ َٔ ْْ  َػ ٌُ َُ َٝ  ْْ ٌُ ُِ َٔ ْْ أَ  َػ َٕ  ٗظُ خ رَِش٣جُٞ َّٔ ِٓ  َُ َٔ أََٗخْ  أَْػ خ رَِش١ء   َٝ َّٔ ِّٓ  َٕ ُِٞ َٔ  ."طَْؼ
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (02( إلى اٌَت )1مه اٌَت )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( اٌٗخس ٓٞهق حُٔؾش٤ًٖ ٖٓ حُٞك٢.ٕ – ٔح٣٥خص ) 

 ( ٖح٣٥خص – ٙ ): 

  .حإل٤ُٜش حُوذسس ٝدللص ٝحُـضحء حُزؼغ  ٝحػزخص رخُخِن هللا طلشد .ٔ

 ٛزٙ ك٢ ٗظشْٛ ُلض حُٞك٢، ٖٓ طؼـزْٜ حٌُلخس ػ٠ِ ٝحإلٌٗخس ُِٞك٢ حُغخروظ٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ طوش٣ش رؼذ .ٕ

 .ٝحُظؤَٓ حُظؼـذ ْٜٓ٘ طغظلن ٝحُظ٢ حُغٔٞحص خِن ٝٛٞ رُي ٖٓ ًزشأ ٛٞ ٓخ ا٠ُ ح٣٥خص

 ( 7ح٣٥خص – ٔٓ )ُِؼزخدس، ٝػ٠ِ اػزخص حُزؼغ  ٝأكو٤ظٚ ٝؿٞد حُغخروش ح٣٥خص ك٢ هللا رًش إٔ رؼذ

 ف٘ق ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحٌُلخس. ٌَُ حُـضحء ٗٞػ٤ش ح٣٥خص ٛزٙ ك٢ ر٤ّٖ ٝحُـضحء ك٢ ح٤ُّٞ ح٥خش،

 ( ٔٔح٣٥خص – ٔٗ )رخُٔؼخد حُز١ مشد ُٚ حألدُش  حإل٣ٔخٕ ػذّ ػ٠ِ حُٞػ٤ذ طؼخ٠ُ هللا رًش ُٔخ

 هللا ف٠ِ حُشعٍٞ إٔ حُـلِش طِي ٓظخٛش ٖٓ إٔ ٛ٘خ ٣زًش ،ػ٘ٚ ٝؿلِظْٜ ٝهٞػٚ كظ٤ٔش ػ٠ِ ٝحُزشح٤ٖٛ

، ار ُٞ أٝفِٚ ا٤ُْٜ رُي ك٢ ُْٜ ٓقِلش ل إٔ عزلخٗٚ كز٤ٖ رخُؼزحد حعظؼـِٞح ٗزسْٛأ ٓظ٠ ٝعِْ ػ٤ِش

 ًٔخ هِزٞح ُٔخطٞح ٌِٝٛٞح.

 ( 1ٔ – ٘ٔح٣٥خص )رؾش ػ٠ِ حُٞك٢ اٗضحٍ ٖٓ طؼـزْٜ ٖٓ حُٔؾش٤ًٖ كخٍ هللا رًش إٔ رؼذ 

 ر٘زٞس حُطؼٖ ك٢ ؽزٜخطْٜ ٖٓ آخش ٗٞػخ ٛ٘خ رًش، حُؼزحد رظؼـ٤َ ٓطخُزظْٜ ػْ رخُ٘زٞس ٓلٔذ ٝطخق٤ـ

 .رخُوشحٕ حُظؾ٤ٌي ٝٛٞ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓلٔذ

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 طزذأ عٞسس ٣ٞٗظ رٌِٔش طؼز٤ض حُلٌٔش ّلل طؼخ٠ُ. 

 ( ٔآ٣ش : )؟(آُش) حُٔوطؼش حُلشٝف طؼ٢٘ ٓخرح 

 ػزؼخ   ٣٘ضُٜخ ُْ هللا رؤٕ حُـضّ ٓغ ؽشػ٢ ٓغظ٘ذ ؿ٤ش ٖٓ ُٔؼ٘خٛخ حُظؼشك ػٖ حُغٌٞص ك٤ٜخ حألعِْ   

 .ٗؼِٜٔخ ل ُلٌٔش رَ

 حإل٣ٔخ٤ٗش حُلوخثن ػ٠ِ آ٣خطٚ حُذحُش ٝحألكٌخّ حُلٌٔش ػ٠ِ حُٔؾظَٔ حُوشإٓ ٛزح ٛٞ حُل٤ٌْ حٌُظخد 

 . ٝحلٗو٤خد ٝحُوزٍٞ رخُشمخ طِو٤ٚ حألٓش ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُز١،  حُؾشػ٤ش ٝحُ٘ٞح٢ٛ ٝحألٝحٓش

 ( ٕآ٣ش : )حٌُخكشٕٝ؟ ٓ٘ٚ طؼـذ ٓٔخ 

 .رٚ حٌُلش ػ٠ِ كِْٜٔ طؼـزخ حُؼظ٤ْ حُشؿَ ٛزح ٖٓ كظؼـزٞح ٣ؼِٕٔٞ ل كْٜ أًؼشْٛ أػشك   

 ( ٕآ٣ش : )آٓ٘ٞح؟ حُز٣ٖ رٚ رؾش رٔخرح 

 ػ٘ذ ٓزخٞس ٝػٞحد ٓٞكٞس ؿضحء ُْٜ إٔ ،سرْٜ ػ٘ذ فذم هذّ ُْٜ إٔ فخدهخ ا٣ٔخٗخ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ رؾش   

 .حُقخدهش حُقخُلش حألػٔخٍ ٖٓ ٝأعِلٞٙ هذٓٞٙ رٔخ سرْٜ
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 ( ٕآ٣ش : )حٌُخكشٕٝ؟ ػ٘ٚ هخٍ ٓخرح 

ّٕ  حٌُخكشٕٝ هخٍ)     علْٜٜ ٖٓ ٝٛزح أكذ ػ٠ِ رضػْٜٔ ٣خل٠ ل حُغلش ر٤ٖ أ١ ٓز٤ٖ( ُغخكش ٛزح ا

 ٝػذّ ؿٜخُظْٜ ٖٓ ٣ظؼـذ ٝاٗٔخ ٣ٝغظـشد، ٓ٘ٚ ٣ظؼـذ ٓٔخ ٤ُظ أٓش ٖٓ طؼـزٞح كبْٜٗ ٝػ٘خدْٛ

 كن ٣ؼشكٞٗٚ أٗلغْٜ ٖٓ هللا رؼؼٚ حُز١ حٌُش٣ْ حُشعٍٞ رٜزح ٣ئٓ٘ٞح ُْ ٤ًق ، رٔقخُلْٜ ٓؼشكظْٜ

 .ٓؼشكظٚ

 ُِظل٤ٌش ٝطذػٞٗخ خِن ٓخ ًَ ٝك٢ حٌُٕٞ ك٢ طؼخ٠ُ ّلل حُلٌٔش طغظؼشك ح٣٥خص طؤط٢. 

 ( ٖآ٣ش : )ح٣٥ش؟ .(..ٝحألسك حُغٔخٝحص خِن حُز١ هللا سرٌْ إ) ح٣٥خص ٛزٙ ك٢ طؼخ٠ُ هللا ر٤ٖ ٓخرح 

 .ٝػظٔظٚ ٝأ٤ُٛٞظٚ سرٞر٤ظٚ هللا ر٤ٖ   

 (ٖآ٣ش : )ُلظش ك٢ خِوٜخ ػ٠ِ هخدس أٗٚ ٓغ أ٣خّ عظش ك٢ ٝحألسك حُغٔخٝحص خِن ٖٓ ُلٌٔشح ٓخ 

  ٝحكذس؟

 ُِٝلن رخُلن خِوٜخ أٗٚ ك٤ٜخ كٌٔظٚ ؿِٔش ٖٝٓ أكؼخُٚ ك٢ سك٤ن ٝألٗٚ حإل٤ُٜش حُلٌٔش ٖٓ طؼخ٠ُ ُٔخُٚ   

 .رخُؼزخدس ٣ٝلشد ٝفلخطٚ رؤعٔخثٚ ٤ُؼشف

 ( ٖآ٣ش : )؟(حألٓش ٣ذرش)ُألٓش  هللا طذر٤ش ٣ٌٕٞ ٤ًق 

 ًٝؾق حُ٘خط ر٤ٖ حأل٣خّ ٝٓذحُٝش حألسصحم ٝاٗضحٍ ٝحإلك٤خء حإلٓخطش ٖٓ ٝحُغل٢ِ حُؼ١ِٞ حُؼخُْ ك٢   

 حُخِن ٝؿ٤ٔغ ا٤ُٚ ٝفخػذس ٓ٘ٚ ٗخصُش حُظذحر٤ش كؤٗٞحع حُغخث٤ِٖ عئحٍ ٝاؿخرش حُٔنشٝس٣ٖ ػٖ حُنش

 .ٝعِطخٗٚ ُؼظٔظٚ خخمؼٕٞ ُؼضٙ ٓزػٕ٘ٞ

 ( ٖآ٣ش : )؟(ربرٗٚ ال ؽل٤غ ٖٓ ٓخ) حُؾلخػش ؽشٝه ٓخ 

 ٝل حسطن٠ ُٖٔ ال هللا ٣ؤرٕ ٝل هللا ٣ؤرٕ كظ٠ حُخِن أكنَ ًخٕ ُٝٞ حُؾلخػش ػ٠ِ أكذْٛ ٣وذّ كال   

 .ُٚ ٝحُظٞك٤ذ حإلخالؿ أَٛ ال ٣شطن٢

 (سرٌْ هللا)ٞٛ ُقلخص حُـخٓغ حُشرٞر٤ش ٝٝفق حٌُٔخٍ ُقلخص حُـخٓؼش حإل٤ُٜش ٝفق ُٚ حُز١ هللا 

 .حألكؼخٍ

 ( ٖآ٣ش : )(ٙٝكخػزذ) هللا؟ ػزخدس طٌٕٞ ٤ًق 

 حُٔؼزٞد ٝكذٙ أٗٚ ػ٠ِ حألدُش طزًشٕٝ أكال حُؼزٞد٣ش، أٗٞحع ٖٓ ػ٤ِٚ طوذسٕٝ ٓخ رـ٤ٔغ أكشدٝٙ   

 . ٝحإلًشحّ حُـالٍ رٝ حُٔلٔٞد

 حُـضحث٢؟ ٝكٌٔٚ حُذ٢٘٣ ٝكٌٔٚ حُوذس١ هللا كٌْ ٛٞ ٓخ( : ٗ – ٖ) ح٣٥خص 

 ٝٓوقٞدٙ ٓنٔٞٗٚ حُز١ ؽشػٚ ٝٛٞ حُذ٢٘٣ ٝكٌٔٚ حُؼخّ حُظذر٤ش ٝٛٞ حُوذس١ كٌٔٚ هللا رًش   

 .حألػٔخٍ ػ٠ِ حُٔٞص رؼذ ٓـخصحطٚ ٝٛٞ حُـضحث٢ حُلٌْ رًش ُٚ، ؽش٣ي ل ٝكذس ػزخدطٚ

 ( ٓخ حُذ٤َُ ٗآ٣ش : )ٕكن؟ هللا ٝػذ أ 

 ػْ رخُخِن حرظذحءٙ ٣شٟ ٝحُز١ اػخدطٚ ػ٠ِ هخدس حُخِن حرظذحء ػ٠ِ كخُوخدس (٣ؼ٤ذٙ ػْ حُخِن ٣زذإح اٗٚ)   

 ٝحمق ػو٢ِ د٤َُ كٜزح ٓ٘ٚ أ٠ُٝ ٛٞ ٓخ اػزخص ٓغ حُٔؼ٤ِٖ ألكذ ٌٓ٘ش ُؼوِٚ كخهذ كٜٞ ُِخِن اػخدطٚ ٣ٌ٘ش

 .حُٔؼخد ػ٠ِ

 ( ٗآ٣ش : )؟ حُ٘و٢ِ حُذ٤َُ ٛٞ ٓخ 

 .اطٔخٓٚ ٖٓ لرذ فخدم ٝػذٙ أ١ (كوخ هللا ٝػذ) :كوخٍ   
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 ( ٗآ٣ش : )؟ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ ٣ـخص١ رٔخرح 

 ٝحؿزخص ٖٓ رـٞحسكْٜ حُقخُلخص ٝػِٔٞح رٚ رخإل٣ٔخٕ هللا أٓشْٛ رٔخ روِٞرْٜ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ ٣ـض١   

 ُْٜ أخل٢ ٓخ ٗلظ طؼِْ ل أٗٚ ٝأخزش ُؼزخدٙ ر٤٘ٚ هذ ؿضحء ٝأػٔخُْٜ رب٣ٔخْٜٗ أ١ (رخُوغو) .ٝٓغظلزخص

 . أػ٤ٖ هشس ٖٓ

 ( ٗآ٣ش : )حٌُٔزر٤ٖ؟ ؿضحء ٓخ 

 ٣ٝوطغ حُٞؿٞٙ ٣ؾ١ٞ كخس ٓخء أ١ ك٤ْٔ ٖٓ ؽشحد ُْٜ هللا سعَ ًٝزرٞح هللا رآ٣خص ًلشٝح حُز٣ٖ   

 ًخٗٞح ٌُٖٝ هللا ظِْٜٔ ٝٓخ ٝظِْٜٔ ًلشْٛ ،رغزذ حُؼزحد أف٘خف عخثش ٖٓ (أ٤ُْ ٝػزحد) حألٓؼخء

 .٣ظِٕٔٞ أٗلغْٜ

 ( ٘آ٣ش : )ٝفلخطٚ؟ أعٔخثٚ ك٢ ًٔخُٚ ٝػ٠ِ ٤ٛظٚٞٝاُ  سرٞر٤ظٚ ػ٠ِ حُذحُش ٝحألكو٤ش حُؼو٤ِش حألدُش ٓخ 

 ٝحُغٔخٝحص ٝحُؤش حُؾٔظ ٖٓح٣٥ش،  .(..ٓ٘خصٍ ٝهذسٙ ٗٞسح ٝحُؤش م٤خء حُؾٔظ ؿؼَ حُز١ ٛٞ)   

 .حُٔخِٞهخص أف٘خف عخثش ٖٓ ك٤ٜٔخ خِن ٓخ ٝؿ٤ٔغ ٝحألسك

 رُي؟ دلُش ٓخ (٣ظوٕٞ ُوّٞ) ٝ (٣ؼِٕٔٞ ُوّٞ) آ٣خص أٜٗخ طؼخ٠ُ أخزش( : ٙ – ٘) ح٣٥خص 

 ك٢ طلذع ٝحُظوٟٞ ، ٝؿٚ أهشد ػ٠ِ حُذ٤َُ حعظ٘زخه ٤ًٝل٤ش ك٤ٜخ حُذلُش ٓؼشكش ا٠ُ ٣ٜذ١ حُؼِْ كبٕ   

 . ٝح٤ُو٤ٖ حُؼِْ ٝػٖ ٝحُزشح٤ٖٛ حألدُش ػٖ حُ٘خؽج٤ٖ حُؾش ٖٓ ٝحُشٛزش حُخ٤ش ك٢ حُشؿزش حُوِذ

 ( ٘ح٣٥خص – ٙ : )حُٔخِٞهخص؟ ٛزٙ ػ٤ِٚ طذٍ ٓخرح 

 .ظ٤ٚٝه٤ٞٓ ٝك٤خطٚ ٝػِٔٚ طؼخ٠ُ هللا هذسس ًٔخٍ ػ٠ِ دحٍ حُقلش رٜزٙ حُٔخِٞهخص ٛزٙ خِن ٓـشد إٔ .ٔ

 .ػِٔٚ ٝعؼش خِوٚ ٝكغٖ هللا كٌٔش ًٔخٍ ػ٠ِ دحٍ حُلغٖ ٝحإلرذحع ٝحإلكٌخّ حإلطوخٕ ٖٓ ك٤ٜخ ٝٓخ .ٕ

 حُ٘لغ ٖٓ رٜٔخ ٣لقَٝٓخ  ٗٞسح ٝحُؤش م٤خء حُؾٔظ ًـؼَ ٝحُٔقخُق حُٔ٘خكغ أٗٞحع ٖٓ ك٤ٜخ ٝٓخ .ٖ

 ٖٓ ك٤ٜخ ٝٓخ-.ٝاكغخٗٚ رشٙ ٝعؼش رؼزخدٙ ٝحػظ٘خثٚ هللا سكٔش ػ٠ِ رُي ٣ذٍ ٝ ٝؿ٤شٙ حُنشٝس١

 ٝحُٔلزٞد حُٔؼزٞد ٝكذٙ أٗٚ ػ٠ِ دحٍ رُي ٝ .حُ٘خكزس ٝاسحدطٚ هللا ٓؾ٤جش ػ٠ِ دحٍ حُظخق٤قخص

 . ٝحإلًشحّ حُـالٍ رٝ حُٔلٔٞد

 ( ٖح٣٥خص – ٙ : )ٙ٢ٛ؟ ٓخ ػزخدس ػ٠ِ ٝطشؿ٤ذ كغ ك٤ٜخ ح٣٥خص ٛز 

 . حلػظزخس رؼ٤ٖ ك٤ٜخ ٝحُ٘ظش هللا ٓخِٞهخص ك٢ حُظلٌش   

 ( ٖح٣٥خص – ٙ : )كخثذطٜخ؟ ٓخ 

 هللا أٓش رٔخ طٜخٕٝ رُي اٛٔخٍ ٝك٢ حُوش٣لش، ٝطوٟٞ ٝحُؼوَ حإل٣ٔخٕ ٣ٝضدحد حُزق٤شس ط٘لظق رزُي كبٕ   

 .ٝحُوش٣لش ُِزٖٛ ٝؿلٞد حإل٣ٔخٕ ُض٣خدس ٝاؿالم رٚ

 ( 7آ٣ش : )(ُٕوخءٗخ ٣شؿٕٞ ل حُز٣ٖ ا)...  ،٢ٛ؟ ٓخ رؤٝفخف ٝفلْٜح٣٥ش 

ِٚ ٓخ ٝأػ٠ِ حُطخٓؼٕٞ ك٤ٚ هٔغ ٓخ أًزش ٛٞ حُز١ هللا رِوخء ٣طٔؼٕٞ ل    ّٓ  ػٖ أػشمٞح رَ حُٔئِٕٓٞ أ

 .ح٥خشس ػٖ رذل   حُذ٤ٗخ رخُل٤خس ٝسمٞح رُي

 ُٚٞػ٠ِ ٞحٝأًزّ  ُٜخ كغؼٞح هقذْٛ ٜٝٗخ٣ش ٓشحْٜٓ ؿخ٣ش ٝؿؼِٞٛخ ا٤ُٜخ سً٘ٞح أ١ ( رٜخ ٝحهٔؤٗٞح) :  ه 

 ٣ظضٝد ٓٔش دحس ٤ُغض ًٝؤٜٗخ ك٤ٜخ ُِزوخء خِوٞح كٌؤٗٔخ كقِٞٛخ كقِض ؽ٢ء رؤ١ ٝؽٜٞحطٜخ ُزحطٜخ

 ؽٔش ُٝزحطٜخ ٗؼ٤ٜٔخ ٝا٠ُ ٝح٥خشٕٝ حألُٕٝٞ ٣شكَ ا٤ُٜخ حُظ٢ حُزخه٤ش حُذحس ا٠ُ حُٔغخكشٕٝ ٜٓ٘خ

 . حُٔٞكوٕٞ
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 ( 7آ٣ش: ) (ٖؿخكِٕٞ آ٣خط٘خ ػٖ ْٛ ٝحُز٣) ٝحُ٘لغ٤ش حألكو٤ش رخ٣٥خص ٝل حُوشآ٤ٗش رخ٣٥خص ٣٘ظلؼٕٞ كال 

 .حُٔوقٞد حُٔذٍُٞ ػٖ ٝحُـلِش ُإلػشحك ٓغظِضّ حُذ٤َُ ػٖ ٝحإلػشحك

 ( 9آ٣ش : )(ٕرب٣ٔخْٜٗ سرْٜ ٣ٜذ٣ْٜ حُقخُلخص ٝػِٔٞح آٓ٘ٞح حُز٣ٖ ا)...  ،٤ًٝق حُٔئ٤ٖ٘ٓ ؿضحء ٓخح٣٥ش 

 ؟ ٝح٥خشس حُذ٤ٗخ ك٢ هللا ٛذح٣ش طٌٕٞ

 ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُٔؾظِٔش حُقخُلش حألػٔخٍ ٖٓ ٝٓوظنخٙ أٝؿزٚ رٔخ ٝحُو٤خّ حإل٣ٔخٕ ر٤ٖ ؿٔؼٞح حُز٣ٖ إٔ   

 ٓؼْٜ ٓخ رغزذ (سرْٜ ٣ٜذ٣ْٜ) ٝحُٔظخرؼش حإلخالؿ ٝؿٚ ػ٠ِ ٝحُـٞحسف حُوِٞد أػٔخٍ حألػٔخٍ أٗٞحع

 ػٖ حُ٘خؽجش رخألػٔخٍ ػ٤ِْٜ ٣ٖٝٔ ٣٘لؼْٜ ٓخ ك٤ؼِْٜٔ حُٜذح٣ش ٝٛٞ حُؼٞحد أػظْ هللا ٣ؼ٤زْٜ حإل٣ٔخٕ ٖٓ

 ا٠ُ حُـضحء دحس ٝك٢ حُٔغظو٤ْ حُقشحه ا٠ُ حُذحس ٛزٙ ك٢ ٣ٜٝذ٣ْٜ آ٣خطٚ ك٢ ُِ٘ظش ٣ٜٝذ٣ْٜ حُٜذح٣ش

 . حُ٘ؼ٤ْ ؿ٘خص ا٠ُ حُٔٞفَ حُقشحه

 ( 9آ٣ش : )(حُ٘ؼ٤ْ ؿ٘خص ك٢) ُغزذ؟ح ٓخ حُ٘ؼ٤ْ ا٠ُ هللا أمخكٜخ 

 ٝعٔخع حُشكٖٔ ٝسإ٣ش ٝحُلزٞس ٝحُزٜـش ٝحُغشٝس رخُلشف حُوِذ ٗؼ٤ْ حُظخّ، حُ٘ؼ٤ْ ػ٠ِ لؽظٔخُٜخ   

 حألفٞحص ٝعٔخع رْٜ رخلؿظٔخع ٝحُظٔظغ ٝحإلخٞحٕ حألكزش ُٝوخء ٝهشرٚ رشمخٙ ٝحلؿظزخه ًالٓٚ

 حُٔ٘خًق ٝ ٝحُٔؾخسد حُٔآًَ رؤٗٞحع حُزذٕ ٝٗؼ٤ْ حُٔلشكش، ٝحُٔ٘خظش حُٔؾـ٤خص ٝحُ٘للخص حُٔطشرش

 .حُٞحفلٕٞ ٣قلٚ إٔ سهذ أٝ أكذ رزخٍ خطش ٝل حُ٘لٞط طؼِٔٚ ل ٓٔخ رُي ٝٗلٞ

 ( ٓٔآ٣ش : )حُـ٘ش؟ ك٢ ػزخدطْٜ ٢ٛ ٓخ 

 ػْٜ٘ عوطض ،كخُظٌخ٤ُق ّلل طل٤ٔذ ٝآخشٛخ حُ٘وخثـ ػٖ ُٚ ٝط٘ض٣ٚ ّلل طغز٤ق خأُٜٝ ّلل ك٤ٜخ ػزخدطْٜ   

 حُز١ هللا رًش ٛٞ أل حُِز٣زس حُٔآًَ ٖٓ ػ٤ِْٜ أُز ٛٞ حُز١ حُِٔزحص أًَٔ ُْٜ ٝرو٢ حُـضحء دحس ك٢

 .ٓؾوش ٝل ًِلش دٕٝ ٖٓ لظحَُ٘  رٔ٘ضُش ُْٜ ٝٛٞ حألسٝحف رٚ ٝطلشف حُوِٞد رٚ ططٔجٖ

 ( ٓٔآ٣ش : )طل٤ظْٜ؟ ٢ٛ ٓخ 

 رؤٗٚ ٓٞفٞف ٝحإلػْ حُِـٞ ٖٓ عخُْ ًالّ أ١ حُغالّ كٜٞ ٝحُظضحٝس حُظاله٢ ػ٘ذ ر٤ْٜ٘ ك٤ٔخ طل٤ظْٜ   

 ا٠ُ حكظخؿٞح ارح حُـ٘ش أَٛ أ١ح٣٥ش،  .(..حُِْٜ عزلخٗي ك٤ٜخ دػٞحْٛ) ح٣٥خص طلغ٤ش ك٢ ه٤َ ٝهذ عالّ

 .ّلل حُلٔذ هخُٞح كشؿٞح ٝارح حُلخٍ ك٢ ُْٜ كؤكنش حُِْٜ عزلخٗي هخُٞح ٝٗلٞٙ ٝحُؾشحد حُطؼخّ

 ( ٔٔآ٣ش : )(ُٞٝ  ّـ  ح٣٥ش؟ ٛزٙ ك٢ ُؼزخدٙ ٝاكغخٗٚ هللا ُطق ٛٞ ٓخح٣٥ش،  .(..حُؾش ُِ٘خط هللا ٣َؼ

  أطٞح ارح حُخ٤ش ُْٜ ٣ؼـَ ًٔخ رُي ػ٠ِ رخُؼوٞرش ٝرخدسْٛ رؤعزخرٚ أطٞح ارح حُؾش ُْٜ ػـَ ُٞ أٗٚ   

 ٣ذخَ- كوٞهٚ ٖٓ ًؼ٤ش ػٖ ٣ٝؼلٞ ٣ِْٜٜٔ طؼخ٠ُ ٌُٝ٘ٚ حُؼوٞرش ُٔلوظْٜ أ١ (أؿِْٜ ا٤ُْٜ ُون٢) أعزخرٚ

 ٌُِٜٞح ٓ٘ٚ هزِض ُٞ دػٞس ػ٤ِْٜ دػخ سرٔخ ٓخُٚ أٝ أِٛٚ أٝ أٝلدٙ ػ٠ِ ؿنذ ارح حُؼزذ إٔ ٛزح ك٢

 .ك٤ٌْ ك٤ِْ طؼخ٠ُ ٌُٝ٘ٚ حُنشس ؿخ٣ش رُي ٝألمشٙ

 ( ٔٔآ٣ش : )؟ هللا ُوخء ٣شؿٕٞ ل حُز٣ٖ هللا ٣ؼخهذ رٔخرح 

 ك٢ ٣ظشًٕٞ هللا ػزحد ٖٓ ٣٘ـ٤ْٜ ٓخ ٣ؼِٕٔٞ ٝل ُٜخ ٣غظؼذٕٝ ل كِزُي رخ٥خشس ٣ئٕٓ٘ٞ ل حُز٣ٖ   

 ُْٜ ػوٞرش ٝرُي عز٤ال ٣ٜظذٕٝ ل كخثش٣ٖ ٣ظشددٕٝ ٝحُلذ حُلن رٚ ؿخٝصٝح حُز١ ٝرخهِْٜ هـ٤خْٜٗ

 .ظِْٜٔ ػ٠ِ

 

 ( ٕٔآ٣ش : )(هخػذح أٝ ُـ٘زٚ دػخٗخ حُنش حإلٗغخٕ ٓظ ٝارح)... مش؟ ٓغٚ ارح حإلٗغخٕ هز٤ؼش ٢ٛ ٓخ  
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٝهخػذح هخثٔخ أكٞحُٚ ؿ٤ٔغ ك٢ هللا ٝعؤٍ حُذػخء ك٢ حؿظٜذ ٓق٤زش أٝ ٓشك ٖٓ مش ٓغٚ ارح   

 . مشٙ ػ٘ٚ هللا ٤ٌُؾق حُذػخء ك٢ ٝأُق ٝٓنطـؼخ

 ( ٕٔآ٣ش : )(٣ذػ٘خ ُْ ًؤٕ ٓش مشٙ ػ٘ٚ ًؾل٘خ كِٔخ...) مشٙ؟ صحٍ ارح حإلٗغخٕ كخٍ ٛٞ ٓخ 

 حُظِْ ٛزح ٖٓ أػظْ ظِْ كؤ١ ػ٘ٚ هللا كٌؾلٚ مشٙ ؿخءٙ ٓخ ًؤٗٚ سرٚ ػٖ ٓؼشمخ ؿلِظٚ ك٢ حعظٔش   

 طض٤٣ٖ ٝٛزح كن ّلل ػ٤ِٚ ٤ُظ ًٝؤٗٚ سرٚ كن ا٠ُ ٣٘ظش ُْ ا٣خٙ أٗخُٚ كبرح  ؿشمٚ هنخء هللا ٖٓ ٣طِذ

 . حُؾ٤طخٕ

 ( ٖٔآ٣ش : )(هزٌِْ ٖٓ حُوشٕٝ أٌِٛ٘خ ُٝوذ .).. حُغخروش؟ حألْٓ رٜالى طؼخ٠ُ هللا اخزخس كخثذس ٓخ 

 ٣ئٓ٘ٞح ُْٝ ُٜخ ٣٘وخدٝح ُْ حُز٤٘خص ؿخءطْٜ رؼذٓخ ًٝلشْٛ رظِْٜٔ حُٔخم٤ش حألْٓ أِٛي أٗٚ طؼخ٠ُ ٣خزش   

 ٝإ ٝح٥خشس حُذ٤ٗخ ك٢ ٗـٞطْ سعِٚ ٝفذهظْ هللا آ٣خص ٝحطزؼظْ هزٌِْ رٖٔ ٝحطؼظظْ حػظزشطْ كبٕ رٜخ،

 . رْٜ أكَ ٓخ رٌْ أكَ هزٌِْ حُظخ٤ُٖٔ ًلؼَ كؼِظْ

 ( ٘ٔآ٣ش : )(اَِرح ْْ  طُْظ٠َِ َٝ ِٜ َخص   آ٣َخطَُ٘خ َػ٤َِْ ٍَ  ر٤َِّ٘ َٖ  هَخ َٕ  ل حَُِّز٣ ٕ   حْثضِ  ُِوَخَءَٗخ ٣َْشُؿٞ ْٝ  ََٛزح َؿ٤ْشِ  رِوُْشآ ُُْٚ  أَ  ٓخ ...(رَذِّ

 ٗضُٜٝخ؟ عزذ

 ٝرخُوشإٓ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ رخُشعٍٞ ٣غظٜضثٕٞ ًخٗٞح حٌُلخس ٖٓ خٔغش إٔ ػزخط حرٖ ػٖ س١ٝ   

 ٣ـٞع ػزذ رٖ ٝحألعٞد حُٔطِذ ػزذ رٖ ٝحألعٞد حُغ٢ٜٔ ٝحثَ رٖ ٝحُؼخؿ حُٔـ٤شس رٖ ح٤ُُٞذ

( حُٔغظٜضث٤ٖ ًل٤٘خى اٗخ) : طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ آخش رطش٣ن ْٜٓ٘ سؿَ ًَ هللا كوظَ ك٘ظِٚ رٖ ٝحُلخسع

 ...(. ُوخءٗخ ٣شؿٕٞ ل حُز٣ٖ هخٍ) آ٣خطٚ ػ٤ِْٜ ط٤ِض ًِٔخ أْٜٗ طؼخ٠ُ كزًش

 ( ٘ٔآ٣ش : )ُْٜ؟ ٣وٍٞ إٔ هللا أٓشٙ ٓخ 

ْٕ )  ٤ِ٣ن ٝل ٣٘زـ٢ ل    َُُٚ  أَ ْٖ  أُرَذِّ ِْوَخءِ  ِٓ  ٤ُظ ؽ٢ء، حألٓش ٖٓ ٢ُ ٤ُظ ٓلل، سعٍٞ كب٢ٗ ( َْٗلِغ٢ طِ

 ك٤ٌق ٝٝك٤ٚ، سرٚ أٝحٓش ٓغ ٝأدرٚ حُخِن خ٤ش هٍٞ كٜزح ٓؤٓٞس ػزذ كب٢ٗ رٚ هللا أٓش٢ٗ ٓخ ؿ٤ش ٢ُ

 ُشد ٝحُظؼـ٤ض ٝحُظؼ٘ض ٝحُؼ٘خد، ٝحُظِْ ٝحُنالٍ، حُـَٜ ر٤ٖ ؿٔؼٞح حُز٣ٖ حُنخ٤ُٖ، حُغلٜخء رٜئلء

 !!.ػظ٤ْ؟ ٣ّٞ ػزحد ٣خخكٕٞ أكال حُؼخ٤ُٖٔ،

 َٛ ٕٝهِزٞٛخ؟ حُظ٢ رخ٣٥خص حُلن ُْٜ ٣ظز٤ٖ إٔ رزُي ٣وقذ 

 .حُزؾش ٓؼِٚ ػ٠ِ ٣ئٖٓ ٓخ ح٣٥خص ٖٓ ر٤ٖ هذ هللا كبٕ رُي، ك٢ ًزرش ْٛ   

 ( ٙٔآ٣ش : ) ( َْ ْٞ  هُ ُ  َؽخءَ  َُ خ هللاَّ طُُٚ  َٓ ْٞ ْْ  طََِ ٌُ ل َػ٤َِْ َٝ  ْْ ًُ ِٚ  أَْدَسح ْْ  َُزِْؼضُ  كَوَذْ  رِ ٌُ ح ك٤ِ ش  ُٔ  ٛزح إٔ ػ٠ِ حُذ٤َُ ٓخ ( ُػ

 هللا؟ ػ٘ذ ٖٓ حُوشإٓ

 خطش٣ ٝ ُْ حُوشإٓ طالٝس هزَ ٖٓ ه٣ٞال   ػٔشح   ك٤ٌْ ُزؼض ُوذ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُشعٍٞ هخٍ   

 ٖٓ أطؼِْ ٝل أدسط ٝل أًظذ، ٝل أهشأ ل أ٢ٓ رؤ٢ٗ كخ٢ُ، كو٤وش طؼشكٕٞ ٝ، ظ٢٘ ك٢ ٝهغ ٝل زخ٢ُ،ر

 حُش٣ذ ٣وزَ ل ؿضٓخ   ُـضٓظْ حٌُظخد، ٛزح ٝكخٍ كخ٢ُ ٝطذرشطْ ٝػوٌُْٞ، أكٌخسًْ أػِٔظْ كِٞ، !!أكذ؟

 .ظخُٕٔٞ أٌْٗ ؽي ل كؤٗظْ أر٤ظْ ار ٌُٖٝ حُنالٍ، ال رؼذٙ ٤ُظ حُز١ حُلن ٝأٗٚ رقذهٚ،

 ( 7ٔآ٣ش : ) ( ْٖ َٔ ُْ  كَ ِٖ  أَْظَِ َّٔ ِ  َػ٠َِ حْكظََشٟ ِٓ ِزر خ هللاَّ ًَ  ْٝ زَّدَ  أَ ًَ  ِٚ  ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُشعٍٞ ًخٕ َٛ ( رِآ٣َخطِ

 ٓظوٞل؟ ٝعِْ

 كظؼ٤ٖ رٜخ، كٌزرظْ هللا، رآ٣خص ؿجظٌْ ٢ٌُ٘ٝ كخ٢ُ، ػ٤ٌِْ طخق ُْٝ حُ٘خط، أظِْ ٌُ٘ض ٓظوٞل ً٘ض ُٞ   

 .حُظِْ ك٤ٌْ

 ٝحُظٌز٣ذ؟ حُظؼ٘ض ػ٠ِ كِْٜٔ ُز١ح ٓخ 
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 ألٗٚ رٚ، ٣ٝئٖٓ حٌُظخد ُٜزح ٣٘وخد إٔ رذ كال هللا رِوخء آٖٓ ٖٓ ٝإٔ سؿخثٚ، ٝػذّ هللا رِوخء ا٣ٔخْٜٗ ػذّ   

 .حُوقذ كغٖ

 ( 1ٔآ٣ش : )( َٕ ٣َْؼزُُذٝ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ خ هللاَّ ْْ  ل َٓ ُٛ ل ٣َُنشُّ َٝ  ْْ ْ٘لَُؼُٜ  هللا؟ دٕٝ ٖٓ ٣ؼزذْٜٝٗ ُٔخرح..( .٣َ

ْ٘ذَ  ُؽلََؼخُإَٗخ َُٛئلءِ ) ٣وُٕٞٞ    ِ  ِػ  أٗلغْٜ، طِوخء ٖٓ هٍٞ ٝٛزح ػ٘ذٙ، ُْٜ ٣ٝؾلؼٞح هللا، ا٠ُ ٤ُوشرٞٗخ (هللاَّ

 .ْٛ حرظٌشٝٙ ًٝالّ

 ( 1ٔآ٣ش : ) ( َْ َٕ  هُ َ  أَطَُ٘زِّجُٞ خ هللاَّ َٔ ُْ  ل رِ حصِ  ك٢ِ ٣َْؼَِ َٝ خ َٔ ل حُغَّ  هللا؟ ٖٓ أػِْ أٗظْ َٛ ( حألْسكِ  ك٢ِ َٝ

 ُٚ ٤ُظ رؤٗٚ أخزشًْ ٝهذ ٝحألسك، حُغٔخٝحص ك٢ ٓخ رـ٤ٔغ ػِٔخ أكخه حُز١ حُؼخُْ، ٛٞ طؼخ٠ُ هللا   

 حُوٍٞ،ٝٛٞ ٛزح ٖٓ أرطَ هٍٞ ٣ٞؿذ كَٜ ؽشًخء ك٤ٜخ ُٚ ٣ٞؿذ أٗٚ طضػٕٔٞ ٓؼٚ،ك٤ٌق اُٚ ٝل ؽش٣ي

 .  هللا ٖٓ أػِْ حُغلٜخء حُـٜخٍ حُنالٍ ٛئلء إٔ

 ( 9ٔآ٣ش : )(خ َٓ َٝ  َٕ خ ش   اِل حَُّ٘خطُ  ًَ َّٓ حِكَذس   أُ  حُشعَ؟ هللا رؼغ ٓظ٠ .(..كَخْخظََِلُٞح َٝ

 ٝأٗضٍ ٝٓ٘زس٣ٖ، ٓزؾش٣ٖ حُشعَ هللا كزؼغ حخظِلٞح، ٌُْٜٝ٘ حُقل٤ق، حُذ٣ٖ ػ٠ِ ٓظلو٤ٖ حُ٘خط ًخٕ   

 .حٌُخرد ٖٓ حُقخدم ٤ُظز٤ٖ رزؼل، رؼنْٜ ٝحرظالء حٓظلخْٜٗ أسحد هللا ٌُٖ ر٤ْٜ٘ ٤ُلٌْ حٌُظخد ٓؼْٜ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣ش (ٖ) : 

 ٝطظزًشٕٝ؟ طزًشٕٝ ر٤ٖ حُلشم .ٔ

 ٓوخّ ك٢ ًخٗض ارح أٝ حُلؼَ ٖٓ ٣وظطغ أهَ ًخٕ ٝارح طظزًشٕٝ طؤط٢ أهٍٞ حُلذع ًخٕ ارح   

ُ ) حُغـذس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ: ٓؼخٍ. ٣لقَ حُظلق٤َ ٓوخّ ٝك٢ ٣ٞؿض حإل٣ـخص  َخَِنَ  حَُِّز١ هللاَّ

حصِ  َٝ خ َٔ حأْلَْسكَ  حُغَّ خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ ّ   ِعظَّشِ  ك٢ِ ر٤ََُْٜ٘ َّخ َّْ  أ٣َ ٟ ػُ َٞ َُْؼْشػِ  َػ٠َِ حْعظَ خ ح َٓ  ْْ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْٖ  ُدِٝٗ ِٓ   ٢ُِ َٝ 

َل  َٕ  أَكاََل  َؽل٤ِغ   َٝ ًَُّشٝ شَ  ٣َُذرِّشُ ( ٗ) طَظََز ْٓ َٖ  حأْلَ خءِ  ِٓ َٔ َّْ  حأْلَْسكِ  ا٠َُِ حُغَّ ِٚ  ٣َْؼُشؽُ  ػُ ّ   ك٢ِ ا٤َُِْ ْٞ َ٣  َٕ خ ًَ 

ْوَذحُسُٙ  ُْقَ  ِٓ خ َعَ٘ش   أَ َّٔ ِٓ  َٕ ٝ َّٕ ) هخٍ ٣ٞٗظ ك٢ ((٘) طَُؼذُّ ُْ  اِ ٌُ ُ  َسرَّ حصِ  َخَِنَ  حَُِّز١ هللاَّ َٝ خ َٔ حأْلَْسكَ  حُغَّ َٝ 

ّ   ِعظَّشِ  ك٢ِ َّخ َّْ  أ٣َ ٟ ػُ َٞ َُْؼْشػِ  َػ٠َِ حْعظَ شَ  ٣َُذرِّشُ  ح ْٓ خ حأْلَ َٓ  ْٖ ْٖ  اِلَّ  َؽل٤ِغ   ِٓ ِٚ  رَْؼذِ  ِٓ ُْ  اِْرِٗ ٌُ ُ  َرُِ ْْ  هللاَّ ٌُ  َسرُّ

َٕ  أَكاََل  كَخْػزُُذُٝٙ  ًَُّشٝ  َخَِنَ ) ٣ٞٗظ ك٢ هخٍ. طزًشٕٝ ٝحألخشٟ طظزًشٕٝ اكذحٛخ ((ٖ) طََز

حصِ  َٝ خ َٔ حأْلَْسكَ  حُغَّ ّ   ِعظَّشِ  ك٢ِ َٝ حصِ  َخَِنَ ) هخٍ حُغـذس ٝك٢ (أ٣ََّخ َٝ خ َٔ حأْلَْسكَ  حُغَّ خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ  ك٢ِ ر٤ََُْٜ٘

ّ   ِعظَّشِ  شَ  ٣َُذرِّشُ ) هخٍ ٣ٞٗظ ك٢. ٣ٞٗظ ك٢( ر٤ٜ٘ٔخ ٓخ) ٣وَ ُْ (أ٣ََّخ ْٓ  ٣َُذرِّشُ ) حُغـذس ٝك٢ كوو (حأْلَ

شَ  ْٓ َٖ  حأْلَ خءِ  ِٓ َٔ َّْ  حأْلَْسكِ  ا٠َُِ حُغَّ ِٚ  ٣َْؼُشؽُ  ػُ ّ   ك٢ِ ا٤َُِْ ْٞ َ٣  َٕ خ ْوَذحُسُٙ  ًَ ُْقَ  ِٓ خ َعَ٘ش   أَ َّٔ ِٓ  َٕ ٝ  كخُغـذس (طَُؼذُّ

خ) ٣ٞٗظ ك٢ هخٍ. أًؼش طلق٤َ ك٤ٜخ َٓ  ْٖ ْٖ  اِلَّ  َؽل٤ِغ   ِٓ ِٚ  رَْؼذِ  ِٓ خ) هخٍ حُغـذس ٝك٢ (اِْرِٗ َٓ  ْْ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ 

 ِٚ ْٖ  ُدِٝٗ ِٓ   ٢ُِ َل  َٝ  . أًؼش طلق٤َ حُغـذس ك٢ (َؽل٤ِغ   َٝ

 آ٣ش (٘) : 

 ٝحُنٞء؟ حُ٘ٞس ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ

 رخُ٘خس ٝٓشطزو كشحسس كل٤ٚ حُنٞء أٓخ كشحسس ك٤ٚ ٣ٌٕٞ ل حُؼشد ُـش ك٢ ػخدس حُ٘ٞس إٔ   

 حُوشإٓ ك٢ هخٍ ًٔخ حُنٞء كشحسس ٝطؤط٤ٚ حُنٞء ك٢ ٓغخكش ٖٓ ٣ذٙ ٣نغ إٔ ٣ٌٖٔ ٝحإلٗغخٕ

( َٞ ََ  حَُِّز١ ُٛ ظَ  َؿَؼ ْٔ شَ  ِم٤َخء حُؾَّ َٔ ُْوَ ح ح َٝ  كشحسس ك٤ٜخ ٤ُظ حُؤش امخءس (٣ٞٗظ( ٘) ُٗٞس 
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 رق٤ـ ٝٛٞ حُ٘خس ٓخِلخص حُـٔش ٣زو٠ ٝخٔذص خلظض ارح حُٔن٤جش حُ٘خس. حُ٘ٞس كخعظؼَٔ

 ٜٗخث٤خ   طظللْ إٔ هزَ حُ٘ٞس ٖٓ ؽ٢ء ك٤ٜخ ٣زو٠ أكشهظٜخ ارح حُخؾزش. رؼ٤ذس ٓغخكخص ٖٓ ٣ُشٟ

 .ٓغخكش ٖٓ حُلشحسس طِي ك٤ٜخ ٤ُٝظ

ظَ ) ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٕ ْٔ حُؾَّ شَ  َٝ َٔ ُْوَ ح ظُ ) ٝ (ُكْغزَخٗ خ َٝ ْٔ شُ  حُؾَّ َٔ ُْوَ ح َٝ   ٕ  ؟ (رُِلْغزَخ

ٞح)ٝ هخٍ هللا  حُضٖٓ، ُلغخد ٝع٤ِش أ١ كغزخٗخ   ٝحُؤش حُؾٔظ    ُٔ َٖ  َػَذدَ  ُِظَْؼَِ ٤ِ٘ ُِْلَغخدَ  حُغِّ ح َٝ 

ظُ ) حُؼخ٤ٗش ح٣٥ش أٓخ. كغخد ُٚ ٝحُؤش كغخد   ُٜخ حُؾٔظ إٔ ػ٠ِ ٣ذٍ (٣ٞٗظ﴾ ٘﴿ ْٔ  حُؾَّ

شُ  َٔ ُْوَ ح َٝ   ٕ  .ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ حُلن ٖٓ ٓؼِّٞ ٓوشس ده٤ن رلغخد   ٣ـش٣خٕ أ١ (رُِلْغزَخ

 (9) آ٣ش : 

 طـش١؟ حُـ٘خص إٔ (حألٜٗخس طلظٜخ ٖٓ طـش١ ؿ٘خص) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٓؼ٠٘ ٣لظَٔ َٛ .ٔ

 ك٢ ُألٜٗخس ٣ٌٕٞ كخُـش٣خٕ طـش١ حألٜٗخس إٔ ؽي رال ٌُٖ طـش١ حُـ٘خص ًخٗض ارح أػِْ ل   

َّٕ ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حُذ٤ٗخ َٖ  اِ ُ٘ٞح حَُِّز٣ َٓ ُِٞح آَ ِٔ َػ خَُِلخصِ  َٝ ْْ  حُقَّ ِٜ ِْٜذ٣ َ٣  ْْ ُ  َسرُّٜ

 ْْ ِٜ خِٗ َٔ ِش١ رِب٣ِ ـْ ْٖ  طَ ِٓ  ُْ ِٜ َْٜٗخسُ  طَْلظِ ِْ  َؿَّ٘خصِ  ك٢ِ حأْلَ  حُـ٘خص إٔ آخش أٓش ٛ٘خى َٛ ٌُٖ ((9) حَُِّ٘ؼ٤

 طـش١ إٔ طؼخ٠ُ هللا هذسس ٖٓ ٝهذ ٣ٌٕٞ طـش١ حألٜٗخس إٔ ك٤ٜخ حألٓش ٌُٖ أػِْ هللا طـش١؟

 . ٗؼشكٚ ٓٔخ ظخٛشح   ٤ُظ ٛزح ٌُٖٝ ح٥خشس ك٢ حُـ٘خص

 آ٣ش (ٕٔ) : 

 ؟(ؿ٘زٚ ػ٠ِ) طؤص ُْٝ ٣ٞٗظ عٞسس ك٢( ُـ٘زٚ دػخٗخ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ؿخء ُٔخرح .ٔ

اَِرح) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    َٕ  َٓظَّ  َٝ شُّ  حإِلَٗغخ ِٚ  َدَػخَٗخ حُنُّ ٘زِ ـَ ُِ  ْٝ ْٝ  هَخِػذح   أَ خ هَآثِٔخ   أَ َّٔ  كََِ

َؾْلَ٘خ ًَ  ُْٚ٘ ُٙ  َػ شَّ  ُمشَّ ؤَٕ َٓ ًَ  ْْ غَُّٚ  ُمش   ا٠َُِ ٣َْذُػَ٘خ َُّ َزُِيَ  َّٓ ًَ  َٖ َٖ  ُص٣ِّ ْغِشك٤ِ ُٔ ِْ خ ُِ خُٗٞحْ  َٓ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ  ٣َْؼ

 ٝػ٠ِ ٝهؼٞدحُ  ه٤خٓخ   هللا ٣زًشٕٝ حُز٣ٖ) أخشٟ آ٣ش ك٢ ٝسدص ٝهذ رخُـ٘ذ رذأ. {(ٕٔ}

 ػْ ٣وؼذ ػْ ُـ٘زٚ ٓالصٓخ   ٣ٌٕٞ ٝحُٔشك حُنش ٣ق٤زٚ ػ٘ذٓخ حإلٗغخٕ ٝ حُـ٘ذ أّخش (ؿ٘ٞرْٜ

 رخُؼٌظ ك٢ٜ حُقلش كخُش ك٢ أٓخ ٣ٞٗظ، عٞسس آ٣ش ك٢ حُو٤خّ ػْ حُوؼٞد ػْ رخُـ٘ذ رذأ ُزح ٣وّٞ

 عٞسس آ٣ش ك٢ ٝؿخءص. حُؼخ٤ٗش ح٣٥ش ك٢ حُـ٘ذ أّخش ُزح حُـ٘ذ ػ٠ِ ػْ حُوؼٞد ػْ أٝل   حُو٤خّ

 .ُـ٘زٚ ٓالصّ ٝٛٞ دػخٗخ ٝرٔؼ٠٘ ُـ٘زٚ ٓالصّ رٔؼ٠٘ حُالّ رخعظخذحّ ٣ٞٗظ

اَِرح) .ٕ َٕ  َٓظَّ  َٝ شُّ  حإِلَٗغخ ِٚ  َدَػخَٗخ حُنُّ ٘زِ ـَ ُِ  ْٝ ح أَ ْٝ  هَخِػذ  خ أَ  ٔ خ هَآثِ َّٔ َؾْلَ٘خ كََِ ًَ  ُْٚ٘ ُٙ  َػ شَّ  ُمشَّ ؤَٕ َٓ ًَ  ْْ  ا٠َُِ ٣َْذُػَ٘خ َُّ

غَُّٚ  ُمش   َزُِيَ  َّٓ ًَ  َٖ َٖ  ُص٣ِّ ْغِشك٤ِ ُٔ ِْ خ ُِ خُٗٞحْ  َٓ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ  ٝٓغ ٓظّ  كؼَ ٓغ حُنش ٣ؤط٢ (٣ٞٗظ( ٕٔ) ٣َْؼ

اَِرح) أره٘خ حُلؼَ ٣ؤط٢ حُشكٔش ش   حَُّ٘خطَ  أََرْهَ٘خ َٝ َٔ ٖ َسْك حء رَْؼذِ  ِّٓ ْْ  َمشَّ ْظُٜ غَّ ش   َُُْٜ اَِرح َٓ ٌْ َِ  آ٣َخطَِ٘خ ك٢ِ َّٓ  هُ

ح أَْعَشعُ  هللّاُ  ش  ٌْ َٓ  َّٕ َٕ  ُسُعََِ٘خ اِ ظُزُٞ ٌْ خ ٣َ َٓ  َٕ ُشٝ ٌُ ْٔ  ك٢ ٝحإلرحهش حُٔظّ  ر٤ٖ حُلشم كٔخ (٣ٞٗظ( ٕٔ) طَ

 حُوشإٓ؟

 ادسحى ٛٞ حُزٝم حُنش، ٝؿ٤ش ُِنش ٣ؤط٢ ٝحُٔظ كخُزٝم ده٤ن ؿ٤ش حُظلش٣ن ٛزح أٝل     

 ٓغ ٣ؤط٢ حُٔظ ألٕ فل٤ق كـ٤ش حُؾش ٓغ ٣ؤط٢ حُٔظ ًٕٞ أٓخ. حطقخٍ أ١ ٛٞ ٝحُٔظّ  حُطؼْ

غَُّٚ  اَِرح) أ٣نخ   حُشكٔش خ حُؾَّشُّ  َٓ اَِرح( ٕٓ) َؿُضٝػ  غَُّٚ  َٝ َُْخ٤ْشُ  َٓ خ ح ُ٘ٞػ   إِ( )حُٔؼخسؽ( ٕٔ) َٓ

 ْْ ٌُ َغْغ ْٔ ْْ  َكَغَ٘ش   طَ إِ( )ػٔشحٕ آٍ( ٕٓٔ) طَُغْئُٛ َغْغيَ  َٝ ْٔ خِؽقَ  كاَلَ  رُِنش   هللّاُ  ٣َ َٞ  اِلَّ  َُُٚ  ًَ إِ ُٛ َٝ 

َغْغيَ  ْٔ َٞ  رَِخ٤ْش   ٣َ َِّ  َػ٠َِ كَُٜ  ٝٓغ حُؼزحد ٓغ طؤط٢ حإلرحهش ًٝزُي (حألٗؼخّ( 7ٔ) هَُذ٣ش   َؽ٢ْء   ًُ

ْْ ) حُشكٔش ُ َّٜ َُُِ٘ز٣وَ٘ َٝ  َٖ َُْؼَزحدِ  ِٓ َٕ  حأْلَْد٠َٗ ح َُْؼَزحدِ  ُدٝ زَشِ  ح ًْ ْْ  حأْلَ ُ َٕ  ََُؼَِّٜ  (حُغـذس( ٕٔ) ٣َْشِؿُؼٞ
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اَِّٗخ)  َٕ  أََرْهَ٘خ اَِرح َٝ َٗغخ َّ٘خ حإْلِ ش   ِٓ َٔ ٖ( )حُؾٞسٟ( 1ٗ) رَِٜخ كَِشفَ  َسْك َٓ ْْ  ٣َْظِِْ َٝ ٌُ ٘ ح َػَزحر خ ُِٗزْهُٚ  ِّٓ ز٤ِش  ًَ 

 .حلعظؼٔخٍ ك٢ طو٤٤ذ ٛ٘خُي ٤ُظ (حُلشهخٕ( 9ٔ)

 آ٣ش (ٔٗ) : 

 ؟(حألسك ك٢ خالثق ؿؼٌِْ)ٝ( حألسك خالثق ؿؼٌِْ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ

َٞ ) حألٗؼخّ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ُٛ ْْ  حَُِّز١ َٝ ٌُ َسكَغَ  حألَْسكِ  َخالَثِقَ  َؿَؼَِ َٝ  ْْ ٌُ مَ  رَْؼَن ْٞ  رَْؼل   كَ

ْْ  َدَسَؿخص   ًُ َٞ خ ك٢ِ ٤َُِّْزُِ َٓ  ْْ ًُ َّٕ  آطَخ ُِْؼوَخدِ  َعِش٣غُ  َسرَّيَ  اِ ُ  ح َّٚ اِٗ لُٞس   َٝ ـَ َُ   ْ ِك٤  رًش رذٕٝ(  {٘ٙٔ} سَّ

َٞ ) كخهش عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ ٝهخٍ( ك٢) ْْ  حَُِّز١ ُٛ ٌُ ٖ حأْلَْسكِ  ك٢ِ َخاَلثِقَ  َؿَؼَِ َٔ لَشَ  كَ ًَ  ِٚ ْلُشُٙ  كََؼ٤َِْ ًُ 

َل  َٖ  ٣َِض٣ذُ  َٝ خكِِش٣ ٌَ ُْ ْْ  ح ْلُشُٛ ْْ  ِػ٘ذَ  ًُ ِٜ ْوظخ   اِلَّ  َسرِّ َل  َٓ َٖ  ٣َِض٣ذُ  َٝ خكِِش٣ ٌَ ُْ ْْ  ح ْلُشُٛ  ٝك٢ {(9ٖ} َخَغخسح   اِلَّ  ًُ

َّْ ) ٣ٞٗظ عٞسس ْْ  ػُ ًُ َِْ٘خ ٖ حألَْسكِ  ك٢ِ َخالَثِقَ  َؿَؼ ِٓ ِْٛ ٤ْقَ  َُِ٘٘ظُشَ  رَْؼِذ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ  ٝرًش(  {ٗٔ} طَْؼ

 ك٢ خالثق أٓخ حُِـش ك٤غ ٖٓ ٝأؽَٔ أٝعغ ٢ٛ( ك٢) كزف ٓغ حألسك خالثق(. ك٢) ك٤ٜٔخ

 عٞسس ع٤خم إٔ ك٘الكع حُغٞس ك٢ ح٣٥خص ع٤خم ٝٗغظؼشك. ٝٓلذدس ظشك٤ش ك٢ٜ حألسك

 طؼخ٠ُ هللا أٌِْٜٛ ك٤ٖٔ حُغ٤خم ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ ًٝزُي ٝحٗظٜخء   حرظذحء   حٌُخكش٣ٖ ك٢ ٛٞ كخهش

 أػّْ  كٌخٗٞح حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓخخهزش ك٢ كخُغ٤خم حألٗؼخّ عٞسس ك٢ أٓخ. حٌُخكش٣ٖ ٖٓ

ُ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٝسد ٝك٤ٜخ ٝأِؽَٔ اَِّٗٚ لُٞس   َٝ ـَ َُ   ْ ِك٤  ٝأًؼش أهٍٞ خالثلْٜ كخُٔئٕٓ٘ٞ ، {(٘ٙٔ} سَّ

 (.ك٢) رلزف حألٗؼخّ عٞسس ك٢ ٝحألؽَٔ حألػّْ  رخُٔؼ٠٘ كـخء حٌُخكش٣ٖ ٖٓ

 (7ٔ) آ٣ش : 

 طؼش٣لٚ؟ أٝ حٌُزد ط٤ٌ٘ش دلُش ٓخ .ٔ

ٌّش    ٍّ  ٓخ حُٔؼشكش ألٕ ػخّ ًزد ًَ ٤ُؾَٔ حٌُزد ٗ  ؽ٤جخ   ٣وقذ حٌُزد. ٓؼ٤ٖ ؽ٢ء ػ٠ِ د

ح هللّاُ  حطََّخزَ  هَخُُٞحْ ) ٓؼ٤ٖ رؤٓش ٓؼ٤٘خ   َُذ  َٞ  ُعْزَلخَُٗٚ  َٝ ُٛ  ُّ٢ِ٘ ـَ ُْ خ َُُٚ  ح حص ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ خ حُغَّ َٓ ْٕ  حألَْسكِ  ك٢ِ َٝ  اِ

ْ ًُ ٖ ِػَ٘ذ ِّٓ   ٕ ِْطَخ َٕ  رَِٜـَزح ُع خ هللّاِ  َػ٠َِ أَطوُُُٞٞ َٕ  لَ  َٓ ٞ ُٔ َْ ( 1ٙ) طَْؼَِ َّٕ  هُ َٖ  اِ َٕ  حَُِّز٣  هللّاِ  َػ٠َِ ٣َْلظَُشٝ

ِزدَ  ٌَ ُْ َٕ  لَ  ح  ٣وٍٞ كؼ٘ذٓخ حٌُزد، كزًش ٣وقذٙ حُغ٤خم ك٢ أٓش ٛ٘خُي( ظ٣ٞٗ( 9ٙ) ٣ُْلُِِلٞ

 ًَ ك٤ؾَٔ ًزد ٣وٍٞ ػ٘ذٓخ أٓخ حُغ٤خم ك٢ ٓزًٞس رخُزحص ٓؼ٤ٖ أٓش ػٖ ًزد كٜٞ حٌُزد

 . ًزد

ْٞ  هَُ) ٓؼ٤٘ش ٓغؤُش ك٢ حٌُزد ٤ُٝظ ًزد ًَ ٣ؾَٔ ًزد    خ هللّاُ  َؽخء َُّ طُُٚ  َٓ ْٞ ْْ  طََِ ٌُ لَ  َػ٤َِْ َٝ 

ْ ًُ ِٚ  أَْدَسح ْْ  َُزِْؼضُ  كَوَذْ  رِ ٌُ ح ك٤ِ ش  ُٔ ٖ ُػ ِّٓ  ِٚ َٕ  أَكاَلَ  هَْزِِ ْٖ ( ٙٔ) طَْؼوُِِٞ َٔ ُْ  كَ ِٖ  أَْظَِ َّٔ ِزر خ هللّاِ  َػ٠َِ حْكظََشٟ ِٓ ًَ 

 ْٝ زَّدَ  أَ ًَ  ِٚ ُ  رِآ٣َخطِ َٕ  ٣ُْلِِقُ  لَ  اَِّٗٚ ٞ ُٓ ِش ـْ ُٔ ُْ  ك٤ٜخ ًزد كقَ ٓؼ٤٘ش ٓغؤُش ٣زًش ُْ (٣ٞٗظ( 7ٔ) ح

ٌّش كبرٕ  .ٓؼ٤٘خ   أٓشح   ٛ٘خُي ٤ُٝظ ًزد ًَ ٤ُؾَٔ ًزد ٗ

 (9ٔ) آ٣ش : 

 ٓزؾش٣ٖ حُ٘ز٤٤ٖ رؼغ ٖٓ حُـشك كٔخ ٝحكذس أٓش حُ٘خط إٔ ٝرٔخ ؟(ٝحكذس أٓش حُ٘خط ًخٕ) ٓؼ٠٘ ٓخ .ٔ

 ٝٓ٘زس٣ٖ؟

َٕ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ا٠ُ ٣ؾ٤ش حٌُش٣ْ حُغخثَ    خ ش   حَُّ٘خطُ  ًَ َّٓ حِكَذس   أُ َٖ  هللّاُ  كَزََؼغَ  َٝ َٖ  حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ ِش٣ زَؾِّ ُٓ 

 َٖ ِ٘زِس٣ ُٓ  ُْ ًزُي ًخٗٞح ارح حُغئحٍ ٌُٖٝ رخُؼزٞد٣ش ٓوّش٣ٖ حُظٞك٤ذ ػ٠ِ ٓظلو٤ٖ أ١ ٝحكذس أٓش (َٝ

َٕ ) ح٣٥ش ٗوشأ حألٓش، لطنق ح٣٥ش حُغخثَ أًَٔ ُٞ أظٖ حُشعَ؟ أسعَ خ ش   حَُّ٘خطُ  ًَ َّٓ حِكَذس   أُ َٝ 

َٖ  هللّاُ  كَزََؼغَ  َٖ  حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ ِش٣ زَؾِّ ُٓ  َٖ ِ٘زِس٣ ُٓ َٝ  ٍَ أََٗض َٝ  ُْ َؼُٜ ٌِظَخدَ  َٓ ُْ َُْلنِّ  ح َْ  رِخ ٌُ َٖ  ٤َُِْل خ حَُّ٘خطِ  ر٤َْ َٔ  حْخظََِلُٞحْ  ك٤ِ
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 ِٚ خ) أخشٟ آ٣ش ك٢ ًٔخ كخخظِلٞح ٝحكذس أٓش ًخٗٞح ارٕ (حُزوشس( ٖٕٔ) ك٤ِ َٓ َٝ  َٕ خ ش   اِلَّ  حَُّ٘خطُ  ًَ َّٓ  أُ

حِكَذس    حخظِلٞح أْٜٗ ا٠ُ اؽخسس ك٤ٚ حخظِلٞح ك٤ٔخ حُ٘خط ر٤ٖ ٤ُلٌْ هخٍ ُٔخ( ٣ٞٗظ( 9ٔ) كَخْخظََِلُٞحْ  َٝ

 .ٝحُٔشع٤ِٖ حُ٘ز٤٤ٖ اسعخٍ حهظن٠ ٝٛزح

ُْ  كَخّلّلُ ) ًؼ٤شس ٓٞحمغ ك٢ حُوشإٓ ك٢ ٝسدص ٝطخظِلٕٞ ٣خظِلٕٞ ًِٔش .ٕ ٌُ ْْ  ٣َْل َّ  ر٤ََُْٜ٘ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ خ ح َٔ  ك٤ِ

خُٗٞحْ  ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ خ( )حُزوشس( ٖٔٔ) ٣َْخظَِِلُٞ َٓ َٝ  َٕ خ ش   اِلَّ  حَُّ٘خطُ  ًَ َّٓ حِكَذس   أُ لَ  كَخْخظََِلُٞحْ  َٝ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ ٖ َعزَوَضْ  ًَ ِٓ 

رِّيَ  ْْ  َُوُِن٢َ  سَّ خ ر٤ََُْٜ٘ َٔ ِٚ  ك٤ِ َٕ  ك٤ِ  حلخظالف؟ ًُ٘ٚ ٓخ (٣ٞٗظ( 9ٔ) ٣َْخظَِِلُٞ

خ) :طؼخ٠ُ هخٍ    َٔ خُٗٞحْ  ك٤ِ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ  هن٢ ٣وٍٞ إٔ آخ. ٣خظِلٕٞ ك٤ٚ ًخٗٞح حُز١ ك٢ أ١ (٣َْخظَِِلُٞ

 ًٝ٘ظْ ًخٗٞح ٓخا. ك٤ٚ ٣غظؼَٔ ر٤ْٜ٘ ٝهن٢ ر٤ْٜ٘ ٣لٌْ ٣وٍٞ ٝػ٘ذٓخ ر٤ْٜ٘ ٣لٌْ أٝ ر٤ْٜ٘

ُْ  كَخّلّلُ ) حُذ٤ٗخ ك٢ ًخٕ ٝحلخظالف حُو٤خٓش ٣ّٞ ػٖ حٌُالّ( ًخٗٞح) ٣وٍٞ ػ٘ذٓخ كخألًؼش ٌُ ْْ  ٣َْل  ر٤ََُْٜ٘

 َّ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ خ ح َٔ خُٗٞحْ  ك٤ِ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ لَ ). حُذ٤ٗخ ك٢ حلخظالف (حُزوشس( ٖٔٔ) ٣َْخظَِِلُٞ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ ٖ َعزَوَضْ  ًَ ِٓ 

رِّيَ  ْْ  َُوُِن٢َ  سَّ خ ر٤ََُْٜ٘ َٔ ِٚ  ك٤ِ َٕ  ك٤ِ خ) حُو٤خٓش ٣ّٞ ك٢ ٤ُٝظ ح٥ٕ ٛزٙ (٣ٞٗظ( 9ٔ) ٣َْخظَِِلُٞ َٔ ِٚ  ك٤ِ  ك٤ِ

 َٕ  .حُذ٤ٗخ طوقذ ألٜٗخ (٣َْخظَِِلُٞ

 آ٣ش (ٕٓ) : 

هَخُُٞحْ ) ح٣٥ظ٤ٖ ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ لَ  َٝ ْٞ َُ  ٍَ ِٚ  ُٗضِّ ٖ آ٣َش   َػ٤َِْ ِّٓ  ِٚ رِّ َْ  سَّ َّٕ  هُ ٍ   إَٔ َػ٠َِ هَخِدس   هللّاَ  اِ َّٖ  آ٣َش   ٣َُ٘ضِّ ٌِ َُـ َٝ 

 ْْ ؼََشُٛ ًْ َٕ  لَ  أَ ٞ ُٔ َٕ ( )حألٗؼخّ( 7ٖ) ٣َْؼَِ ٣َوُُُٞٞ لَ  َٝ ْٞ َُ  ٍَ ِٚ  أُِٗض ٖ آ٣َش   َػ٤َِْ ِّٓ  ِٚ رِّ َْ  سَّ خ كَوُ َٔ ٤ْذُ  اَِّٗ ـَ ُْ ِ  ح  ّلِلّ

ْٗظَِظُشٝحْ  ٌُْ ا٢ِِّٗ كَخ َؼ َٓ  َٖ ِّٓ  َٖ ٘ظَِظِش٣ ُٔ ُْ  ؟(٣ٞٗظ( ٕٓ) ح

هَخُُٞحْ ) حألٗؼخّ آ٣ش(. ٕٓ) ٣ٝٞٗظ( 7ٖ) حألٗؼخّ آ٣ظ٤ٖ ػٖ ٣غؤٍ حُغخثَ    لَ  َٝ ْٞ َُ  ٍَ ِٚ  ُٗضِّ  آ٣َش   َػ٤َِْ

ٖ ِّٓ  ِٚ رِّ َْ  سَّ َّٕ  هُ ٍ   إَٔ َػ٠َِ هَخِدس   هللّاَ  اِ َّٖ  آ٣َش   ٣َُ٘ضِّ ٌِ َُـ َٝ  ْْ ؼََشُٛ ًْ َٕ  لَ  أَ ٞ ُٔ  ٣ٞٗظ ٝك٢ (حألٗؼخّ( 7ٖ) ٣َْؼَِ

( َٕ ٣َوُُُٞٞ لَ  َٝ ْٞ َُ  ٍَ ِٚ  أُِٗض ٖ آ٣َش   َػ٤َِْ ِّٓ  ِٚ رِّ َْ  سَّ خ كَوُ َٔ ٤ْذُ  اَِّٗ ـَ ُْ ِ  ح ْٗظَِظُشٝحْ  ّلِلّ ٌُْ ا٢ِِّٗ كَخ َؼ َٓ  َٖ ِّٓ  َٖ ٘ظَِظِش٣ ُٔ ُْ  ح

ٍ ُٞل) حألٗؼخّ ك٢ هخٍ (٣ٞٗظ( ٕٓ)  ٝٗلٖ ٝأكؼَ كّؼَ ػ٘ذٗخ. (أٗضٍ ُٞل) ٣ٞٗظ ٝك٢ (ُٗضِّ

 ٝطٌؼ٤ش ٝؽذس ٓزخُـش ك٤ٜخ ٝأٝف٠ ّٝف٠ ٓؼَ( كّؼَ) ٝآًذ أؽذ ٛٞ حُظ٘ض٣َ كّؼَ إٔ ٗؼشف

 ٛٞ ٓخ ػ٠ِ حُظ٘ض٣َ ٣ٞٗظ ك٢ حٌُالّ إٔ رُي ٓؼ٠٘ ارٕ. أًؼش ًّشّ ٝأًشّ، ًّٝشّ ٝأػِْ ٝػِّْ

 ك٢ ٛٞ ٓٔخ ٝآًذ أؽذ ٛٞ حُظ٘ض٣َ ك٢ حألٗؼخّ ك٢ حُغ٤خم إٔ رُي ٓؼ٠٘. حُِـش هز٤ؼش ٌٛزح أؽذ

ْٕ ) حألٗؼخّ ك٢ هخٍ ل؟ أّ آًذ كؼال   ٛٞ َٛ ُ٘شٟ حُغ٤خم ك٢ ٗ٘ظش. ٣ٞٗظ اِ َٝ  َٕ خ زُشَ  ًَ  َػ٤َِْيَ  ًَ

 ْْ ِٕ  اِْػَشحُمُٜ ِ ْٕ  حْعظَطَْؼضَ  كَب ٢َ  أَ ـِ ْٝ  حأْلَْسكِ  ك٢ِ َٗلَو خ طَْزظَ خ أَ  ٔ خءِ  ك٢ِ ُعَِّ َٔ ْْ  حُغَّ ْٞ  رِآ٣ََش   كَظَؤْط٤َُِٜ َُ ُ  َؽخءَ  َٝ  هللاَّ

 ْْ َؼُٜ َٔ ـَ َُُْٜذٟ َػ٠َِ َُ َّٖ  كاََل  ح ٌَُٗٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ِِِٛ خ ـَ ُْ  ك٢ عِٔخ   أٝ حألسك ك٢ ٗلوخ   طزظـ٢(( ٖ٘) ح

اَِرح) ٣ٞٗظ ك٢ هخٍ. حُغٔخء ْْ  طُْظ٠َِ َٝ ِٜ َخص   آ٣ََخطَُ٘خ َػ٤َِْ ٍَ  ر٤َِّ٘ َٖ  هَخ َٕ  َل  حَُِّز٣ ٕ   حْثضِ  ُِوَخَءَٗخ ٣َْشُؿٞ  رِوُْشآَ

ْٝ  ََٛزح َؿ٤ْشِ  ُُْٚ  أَ َْ  رَذِّ خ هُ َٓ  ُٕ ٞ ٌُ َ٢ُِ ٣  ْٕ َُُٚ  أَ ْٖ  أُرَذِّ ِْوَخءِ  ِٓ ْٕ  َْٗلِغ٢ طِ خ اِلَّ  أَطَّزِغُ  اِ  أََخخفُ  ا٢ِِّٗ ا٢ََُِّ  ٣َُٞك٠ َٓ

 ْٕ ّ   َػَزحدَ  َسر٢ِّ َػَق٤ْضُ  اِ ْٞ َ٣   ْ  روشإٓ اثض. حُغٔخء ك٢ عِْ ٝل حألسك ك٢ ٗلن ل ((٘ٔ) َػِظ٤

ٕ   حْثضِ ) ٛزح ؿ٤ش ْٝ  ََٛزح َؿ٤ْشِ  رِوُْشآَ ُُْٚ  أَ َْ  رَذِّ خ هُ َٓ  ُٕ ٞ ٌُ َ٢ُِ ٣  ْٕ َُُٚ  أَ ْٖ  أُرَذِّ ِْوَخءِ  ِٓ ْٕ  َْٗلِغ٢ طِ خ اِلَّ  أَطَّزِغُ  اِ َٓ 

ْٕ  أََخخفُ  ا٢ِِّٗ ا٢ََُِّ  ٣َُٞك٠ ّ   َػَزحدَ  َسر٢ِّ َػَق٤ْضُ  اِ ْٞ َ٣   ْ  ٓخ أؽذ حُِٔـجش ح٣٥خص أ١ّ  ((٘ٔ) َػِظ٤

ِٕ ) أًؼش ٣ئًذ حألٗؼخّ ك٢ رًش ٓخ ٣ٞٗظ؟ ك٢ رًش ٓخ أٝ حألٗؼخّ ك٢ رًش ِ ْٕ  حْعظَطَْؼضَ  كَب ٢َ  أَ ـِ  طَْزظَ

ْٝ  حأْلَْسكِ  ك٢ِ َٗلَو خ خ أَ  ٔ خءِ  ك٢ِ ُعَِّ َٔ ْْ  حُغَّ ْٞ  رِآ٣ََش   كَظَؤْط٤َُِٜ َُ ُ  َؽخءَ  َٝ ْْ  هللاَّ َؼُٜ َٔ ـَ َُُْٜذٟ َػ٠َِ َُ َّٖ  كاََل  ح َٗٞ ٌُ  طَ

 َٖ ِٓ  َٖ ٤ِِِٛ خ ـَ ُْ  ك٢ حُِٔـجش ح٣٥خص ٖٓ ٣طِزٞٗٚ ٝٓخ حُظ٘ض٣َ ٓغؤُش إٔ ٝحمق. ؽذ٣ذ ٛزح(( ٖ٘) ح

 .حألٓشحٕ ٣غظ١ٞ ل إٔ كخهظن٠ أؽذ حألٗؼخّ
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 (20( إلى اٌَت )01مه اٌَت ): الثبوًالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( 9ٔح٣٥خص – ٕٗ )ػ٤ِٚ حُ٘خط ًخٕ ٓخ ٛ٘خ رًش حألف٘خّ رطٞلص ػ٠ِ حُذلثَ طؼخ٠ُ هللا هخّأ إٔ رؼذ 

 .ٝحُلشهش حلخظالف ٖٓ ا٤ُٚ فخسٝح ٝٓخ حُذ٣ٖ ك٢ حُٞكذس ٖٓ

 ( ٕ٘ح٣٥خص – ٖٓ )دحس ػٖ حُغخروش ح٣٥خص كذ٣غ رؼذ، حإل٢ُٜ حُـضحء ٝهٞحػذ حُـ٘ش ك٢ حُظشؿ٤ذ 

 .حُقخُق رخُؼَٔ ا٤ُٜخ ٝحُذػٞس حُخِذ

 ( ٖٔح٣٥خص – ٖٙ )هللا أطزؼٚ ؽشًخء رخطخخر أٗلغْٜ ػ٠ِ ٝؿ٘خ٣ظْٜ حُٔؾش٤ًٖ ٓؼظوذ حُلن أرطَ إٔ رؼذ 

 حػظشحكْٜ رذ٤َُ زؼغُٝح حُظٞك٤ذ ػزخصٝا ٓؼظوذْٛ كغخد ك٢ حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ ٝحُلـؾ حُذلثَ رزًش

 .رخُلطشس رشرٞر٤ظٚ

، كخ٣٥خص حُغخروش ( ٗل٢ حُظٜٔش ػٖ حُوشحٕ ٝحُظلذ١ رٚ ٝحٗوغخّ حُٔؾش٤ًٖ كُٞٚٗٗ – 7ٖح٣٥خص ) -

 حُوطؼ٤شٛ٘خ رخألدُش  ػزٞد٣ش هللا، كؤطزؼٚ هللا ػض ٝؿَػٖ حػظوخد حٌُلخس ٝاؽشحًْٜ ك٢ ًخٗض طظلذع 

 .ك٢ أٓش حُوشحٕ

 

 :وأسئلت تدبرٌتفىائد 

 ( ٕٔآ٣ش : ) (اَِرح ش   حَُّ٘خطَ  أََرْهَ٘خ َٝ َٔ ْٖ  َسْك حءَ  رَْؼذِ  ِٓ ْْ  َمشَّ ْظُٜ غَّ  حُنشحء؟ رؼذ حُشكٔش طٌٕٞ ٤ًق ( َٓ

 ُْٝ حُنشحء، ٖٓ أفخرْٜ ٓخ ٗغٞح حُخٞف، رؼذ ٝحألٖٓ حُلوش، رؼذ ٝحُـ٠٘ حُٔشك، رؼذ ًخُقلش   

 . ٌٝٓشْٛ هـ٤خْٜٗ ك٢ حعظٔشٝح رَ ٝحُشكٔش، حُشخخء ػ٠ِ هللا ٣ؾٌشٝح

 ( ٕٔآ٣ش : ) (اَِرح  ْْ ش   َُُٜ ٌْ  ٌٓشْٛ؟ ٣ٌٕٞ ٤ًق ( آ٣َخطَِ٘خ ك٢ِ َٓ

 . حُلن رٚ ٤ُزطِٞح رخُزخهَ، ٣غؼٕٞ أ١   

 ( ٕٔآ٣ش : ) ( َِ ُ  هُ ح أَْعَشعُ  هللاَّ ش  ٌْ  ٌٓشْٛ؟ ٣ظْ َٛ ( َٓ

 طٌظذ رَ حُظزؼش، ٖٓ ٣غِٔٞح ُْٝ ػ٤ِْٜ، ٓ٘ؼٌظ كٔوقٞدْٛ رؤِٛٚ، ال ٣ل٤ن ل حُغ٤ت حٌُٔش كبٕ   

 .  ػ٤ِٚ[  هللا]  ٣ـخص٣ْٜ ػْ ػ٤ِْٜ، هللا ٣ٝلق٤ٚ ٣ؼِٕٔٞ، ٓخ ػ٤ِْٜ حُٔالثٌش

 ( ٕٕآ٣ش : )( َٞ ْْ  حَُِّز١ ُٛ ًُ ُْزَشِّ  ك٢ِ ٣َُغ٤ُِّش ُْزَْلشِ  ح ح  ػ٘ذ حُ٘خط أكٞحٍ ك٢ حُؼخٓش حُوخػذس طؼخ٠ُ رًش ُٔخ ...( َٝ

 ٢ٛ؟ ٓخ رُي طئ٣ذ كخُش، رًش حُؼغش، رؼذ ٝح٤ُغش حُنشحء، رؼذ ُْٜ حُشكٔش افخرش

َٞ ) : كوخٍ ػٞحهزٚ، ٖٓ ٝحُخٞف حؽظذحدٙ، ػ٘ذ حُزلش ك٢ كخُْٜ ٢ٛٝ    ْْ  حَُِّز١ ُٛ ًُ ُْزَشِّ  ك٢ِ ٣َُغ٤ُِّش ُْزَْلشِ  ح ح َٝ )

َٖ )  حُزلش٣ش حُغلٖ ك٢ ً٘ظْ ارح كظ٠ ا٤ُٜخ ٝٛذحًْ ك٤ٜخ، ٌُْ حُٔغ٤شس حألعزخد ٖٓ ٌُْ ٣غش رٔخ َؿَش٣ْ َٝ 

 ْْ ِٜ كَِشُكٞح)  ٓؾوش ٝل حٗضػخؽ ؿ٤ش ٖٓ ٣ٜٞٝٗٚ، ُٔخ ٓٞحكوش(  ه٤َِّزَش   رِِش٣ق   رِ  ار ا٤ُٜخ ٝحهٔؤٗٞح(  رَِٜخ َٝ

 ٝػشكٞح رخُٔخِٞه٤ٖ، طؼِوْٜ ك٤٘جز كخٗوطغ حُٜالى، أٗٚ ٝػشكٞح حُٜزٞد ؽذ٣ذس(  َػخِفق   ِس٣ق   َؿخَءْطَٜخ)

ٙ ٝكذٙ، هللا ال حُؾذس ٛزٙ ٖٓ ٣٘ـ٤ْٜ ل أٗٚ ُٞ َٖ  كَذَػ ْخِِِق٤ ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣  ٝؿٚ ػ٠ِ أٗلغْٜ ٖٓ ٝٝػذٝح حُذِّ

ْٖ ) : كوخُٞح حإلُضحّ، ٤ْظََ٘خ َُجِ ـَ ْٗ ْٖ  أَ َّٖ  َِٛزِٙ  ِٓ َٗٞ ٌُ ََُ٘  َٖ ِٓ  َٖ ًِِش٣ خ خ( )  حُؾَّ َّٔ ْْ  كََِ خُٛ ـَ ْٗ ْْ  اَِرح أَ ُٛ  َٕ ٞ ـُ  حألْسكِ  ك٢ِ ٣َْز

٤ْشِ  ـَ َُْلنِّ  رِ  ل رؤٗٚ حػظشكٞح ٖٓ رخّلل، كؤؽشًٞح أٗلغْٜ، أُضٓٞٙ ٝٓخ حُذػخء، ٝرُي حُؾذس طِي ٗغٞح: أ١ ( ح
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 ك٢ أخِقٞٛخ ًٔخ حُشخخء، ك٢ حُؼزخدس ّلل أخِقٞح كٜال حُٔنخ٣ن، ػْٜ٘ ٣ذكغ ٝل حُؾذحثذ، ٖٓ ٣٘ـ٤ْٜ

 !! حُؾذس؟

 ( ٖٕآ٣ش : )ٍحُزـ٢؟ ػخهزش ٓخ (حُذ٤ٗخ حُل٤خس ٓظخع أٗلغٌْ ػ٠ِ رـ٤ٌْ اٗٔخ حُ٘خط أ٣ٜخ ٣خ): طؼخ٠ُ هخ 

 ؽ٤ج خ ط٘خُٞح إٔ ّلل، حإلخالؿ ػٖ ٝؽشٝدًْ رزـ٤ٌْ، طئِٕٓٞ ٓخ ػ٤ِْٜ،ٝؿخ٣ش ٝرخُٚ ٣ؼٞد حُزـ٢ ٛزح   

خ، ع٤٘ون٢ حُز١ ح٤ُغ٤ش حُ٘ضس ٝؿخٜٛخ حُذ٤ٗخ كطخّ ٖٓ خ، ٣ٝٔن٢ عش٣ؼ   . رخُشؿْ ػ٘ٚ ط٘ظوِٕٞ ػْ ؿ٤ٔؼ 

 ( ٖٕآ٣ش : ) ( َّْ ْْ  ا٤ََُِْ٘خ ػُ ٌُ ْشِؿُؼ  ػِْٜٔ ػ٠ِ حلعظٔشحس ػٖ ُْٜ حُظلز٣ش ؿخ٣ش ك٢ آ٣ش . حُو٤خٓش ٣ّٞ ك٢ ( َٓ

 .  (طؼِٕٔٞ ً٘ظْ رٔخ ك٘٘زجٌْ ٓشؿؼٌْ ا٤ُ٘خ ػْ)

 ( ٕٗآ٣ش : )(خ َٔ َُ  اَِّٗ ؼَ َُْل٤َخسِ  َٓ ٤َْٗخ ح خء   حُذُّ َٔ َُْ٘خُٙ  ًَ َْٗض َٖ  أَ خءِ  ِٓ َٔ    ؟ هللا مشرٚ حُز١ حُٔؼَ ٛٞ ٓخ ...(حُغَّ

 رُي ٝٗلٞ ٝؿخٜٛخ ٝؽٜٞحطٜخ ُزحطٜخ كبٕ حُذ٤ٗخ، ُلخُش ٓطخرن ٝٛٞ حألٓؼِش، أكغٖ ٖٓ حُٔؼَ ٛزح   

خء  ) َٔ َُْ٘خُٙ  ًَ َٖ  أَٗض خءِ  ِٓ َٔ ِٚ  كَخْخظََِوَ  حُغَّ  ر٤ٜؾ ٝصٝؽ ف٘ق، ًَ ٖٓ ك٤ٜخ ٗزض: أ١ ( حألْسكِ  َٗزَخصُ  رِ

ُّ )  طؤًَ ٓٔخ ٝ  ٝحُؼٔخس ًخُلزٞد َْٗؼخ  طضخشكض كظ٠ حألف٘خف حُٔخظِق ٝحٌُأل حُؼؾذ، ًؤٗٞحع ( حأل

 ٝآ٣ش ُِٔظلشؿ٤ٖ، ٝٗضٛش ُِ٘خظش٣ٖ، رٜـش كقخسص ص٣٘ظٜخ، ك٢ ٝحًظغض ٓ٘ظشٛخ، ك٢ حألسك

ح ُٜخ طشٟ كقشص ُِٔظزقش٣ٖ،  ٖٓ ٝكقَ ٝؿ٤شٙ ٝأر٤ل ٝأفلش، أخنش، ر٤ٖ ٓخ ػـ٤ز خ ٓ٘ظش 

 طِي ك٢ ْٛ كز٤٘ٔخ ك٤ٚ ٓطخُزْٜ ٝحٗظٜخء ػ٘ذٙ، اسحدطْٜ ُٞهٞف ٣ٝذّٝ، ع٤غظٔش رُي رؤٕ هٔغ، أِٜٛخ

ُشَٗخ أَطَخَٛخ)  حُلخُش ْٓ ْٝ  ٤َُْال أَ ح أَ َِْ٘خَٛخ ََٜٗخس  َؼ ـَ ح كَ ْٕ  َكِق٤ذ  ؤَ ًَ  ْْ َُ  َٖ ـْ ظِ  طَ ْٓ  كخُش كٜزٙ ًخٗض ٓخ ًؤٜٗخ: أ١ ( رِخأل

 . رغٞحء عٞحء حُذ٤ٗخ،

 ( ٕٗآ٣ش : ) ( ََزُِي ًَ  َُ  ح٣٥خص؟ ط٘لؼٚ حُز١ ٖٓ (٣ظلٌشٕٝ ُوّٞ ح٣٥َخصِ  ُٗلَقِّ

 ٣ؼِٕٔٞ حُز٣ٖ رٜخ ك٤٘ظلغ حألٓؼخٍ ٝمشد حألرٛخٕ، ا٠ُ حُٔؼخ٢ٗ رظوش٣ذ ح٣٥خص ٣ٝٞمق ٣ز٤ٖ هللا إٔ   

 . حُؾي ػ٘ٚ ٣ض٣َ ٝل ح٣٥خص، ط٘لؼٚ ل كٜزح حُٔؼشك، حُـخكَ ٝأٓخ ٣٘لؼْٜ ك٤ٔخ أكٌخسْٛ

 ( ٕ٘آ٣ش : )( ُ هللاَّ ِْٜذ١ حُغَّالِّ  َدحسِ  ا٠َُِ ٣َْذُػٞ َٝ َ٣ َٝ  ْٖ ْ   ِفَشحه   ا٠َُِ ٣ََؾخءُ  َٓ ْغظَو٤ِ  ٝك٤ٜخ ػخّ ك٤ٜخ ( ُٓ

  طخق٤ـ؟

 ؽخء ٖٓ رخُٜذح٣ش ٝخـ ٝحُظشؿ٤ذ، رُي، ػ٠ِ ٝحُلغ حُغالّ، دحس ا٠ُ رخُذػٞس ػزخدٙ طؼخ٠ُ ػْ   

 ٝكٌٔظٚ، ػذُٚ ٝرُي ٣ؾخء، ٖٓ رشكٔظٚ ٣خظـ ٝهللا ٝاكغخٗٚ، كنِٚ كٜزح ٝحفطلخءٙ، حعظخالفٚ

 .ٝحُشعَ حُز٤خٕ رؼذ كـش ػ٤ِٚ ألكذ ٤ُٝظ

 ( ٕ٘آ٣ش : )؟« حُغالّ دحس»  حُـ٘ش هللا ع٠ٔ ُٔخرح 

 .ٝؿٚ ًَ ٖٓ ٝكغ٘ٚ ٝروخثٚ، ٝطٔخٓٚ ٗؼ٤ٜٔخ ٌُٔخٍ ٝرُي ٝحُ٘وخثـ، ح٥كخص ؿ٤ٔغ ٖٓ ُغالٓظٜخ   

 ( ٕٙآ٣ش : )( َٖ ُُْلْغ٠َ٘ أَْكَغُ٘ٞح َُِِِّز٣ ِص٣َخَدس   ح  ا٠ُ طؾٞهض حُ٘لٞط ًؤٕ حُغالّ، دحس ا٠ُ هللا دػخ ٓخ رؼذ ...(َٝ

 ٢ٛ؟ ٓخ ا٤ُٜخ حُٔٞفِش ُٜخ حُٔٞؿزش حألػٔخٍ

 رٔخ ٝهخٓٞح ػزٞد٣ظٚ، ك٢ ٝحُ٘ق٤لش حُٔشحهزش ٝؿٚ ػ٠ِ ػزذٝٙ رؤٕ حُخخُن، ػزخدس ك٢ أكغ٘ٞح ُِز٣ٖ   

 رزٍ ٖٓ ٝحُلؼ٢ِ، حُو٢ُٞ حإلكغخٕ ٖٓ ػ٤ِٚ ٣وذسٕٝ رٔخ هللا ػزخد ا٠ُ ٝأكغ٘ٞح ٜٓ٘خ، ػ٤ِٚ هذسٝح

 ٝٗق٤لش حُـخ٤ِٖٛ، ٝطؼ٤ِْ حٌُٔ٘ش، ػٖ ٝح٢ُٜ٘ رخُٔؼشٝف ٝحألٓش حُزذ٢ٗ، ٝحإلكغخٕ حُٔخ٢ُ، حإلكغخٕ

 . ٝحإلكغخٕ حُزش ٝؿٞٙ ٖٓ رُي ٝؿ٤ش حُٔؼشم٤ٖ،
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 ( ٕٙآ٣ش : )أكغ٘ٞح؟ حُز٣ٖ ؿضحء ٓخ 

 ٝعٔخع حٌُش٣ْ، هللا ٝؿٚ ا٠ُ حُ٘ظش ٢ٛٝ«  ص٣خدس»  ٝ كغٜ٘خ ك٢ حٌُخِٓش حُـ٘ش ٢ٛٝ حُلغ٠٘ ُْٜ   

 . حُغخثِٕٞ ٣ٝغؤُٚ حُٔظٕٔ٘ٞ، ٣ظٔ٘خٙ ٓخ أػ٠ِ ُْٜ كقَ كزٜزح روشرٚ، ٝحُزٜـش رشمخٙ ٝحُلٞص ًالٓٚ،

 ( ٕٙآ٣ش : )ػْٜ٘؟ ع٤٘ذكغ حُز١ حُٔلزٝس ٛٞ ٓخ 

ل)     ْْ  ٣َْشَٛنُ  َٝ ُؿَُٜٞٛ ل هَظَش   ُٝ  ٝهغ ارح حٌُٔشٝٙ، ألٕ حُٞؿٞٙ، ٖٓ رٞؿٚ ٌٓشٝٙ، ٣٘خُْٜ ل: أ١ ( ِرَُّش   َٝ

 . ٝطٌذس ٝطـ٤ش ٝؿٜٚ، ك٢ رُي طز٤ٖ رخإلٗغخٕ،

 ( 7ٕآ٣ش : )( َٖ حَُِّز٣ َغزُٞح َٝ ٤ِّجَخصِ  ًَ ْؼَِِٜخ َع٤ِّجَش   َؿَضحءُ  حُغَّ ِٔ ْْ  رِ طَْشَٛوُُٜ  حُظ٢ رنخػظْٜ ٢ٛ ٓخ ...(ِرَُّش   َٝ

  حًظغزٞٛخ؟

 ٢ٛ حُذ٤ٗخ ك٢ حًظغزٞٛخ حُظ٢ رنخػظْٜ إٔ كزًش حُ٘خس، أفلخد رًش حُـ٘ش أفلخد رًش ُٔخ   

 .حُٔؼخف٢ ٝأف٘خف ٝحُظٌز٣ذ، حٌُلش أٗٞحع ٖٓ ّلل، حُٔغخطش حُغ٤جش حألػٔخٍ

 ْٛأكٞحُْٜ حخظالف ػ٠ِ حُغ٤جخص ٖٓ ػِٔٞح ٓخ رلغذ ٣غٞإْٛ ؿضحء، ٓؼِٜخ ع٤جش كـضحإ . 

 ( 7ٕآ٣ش : )حُ٘خس؟ أفلخد كخٍ ٢ٛ ٓخ 

   َ ( ْْ  ٣ؼقْٜٔ ٝل دحكغ ػْٜ٘ ٣ذكؼٚ ل هللا، ػزحد ٖٓ ٝخٞف هِٞرْٜ ك٢ ( ِرَُّش  )  طـؾخْٛ: أ١ ( طَْشَٛوُُٜ

ح كظٌٕٞ ظخٛشْٛ، ا٠ُ حُزخه٘ش حُزُش طِي ٝطغش١ ػخفْ، ٓ٘ٚ  .  حُٞؿٞٙ ك٢ عٞحد 

 ( 7ٕآ٣ش: )  (خ َٔ ؤََّٗ ْْ  أُْؿِؾ٤َضْ  ًَ ُؿُُٜٞٛ خ ُٝ َٖ  هِطَؼ  ِٓ  َِ خ ح٤َُِّْ  ٔ ْظِِ ْْ  حَُّ٘خسِ  أَْفَلخدُ  أَُُٝجِيَ  ُٓ َٕ  ك٤َِٜخ ُٛ  كٌْ ( َخخُُِذٝ

 ! حُظلخٝص؟ ٖٓ ر٤ٜ٘ٔخ ٓخ رؼذ ٣ٝخ حُلشم، ٖٓ حُلش٣و٤ٖ ر٤ٖ

 ( 1ٕآ٣ش : ) ( َّْ ٍُ  ػُ َٖ  َٗوُٞ ًُٞح َُِِِّز٣ ْْ  أَْؽَش ٌُ خَٗ ٌَ َٓ  ْْ ْٗظُ ْْ  أَ ًُ خُإ ًَ ُؽَش  ُٔخرح؟ ( َٝ

 . ٝر٤ْٜ٘ ر٤ٌْ٘ ٝحُلقَ حُظلخًْ ٤ُوغ ٌٓخٌْٗ ُضٓٞحح   

 ( 1ٕآ٣ش : ) (َِْ٘خ ْْ  كََض٣َّ  ؽشًخإْٛ؟ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٣لقَ ٓخرح ( ر٤ََُْٜ٘

 كخٗوِزض حُٞدحد، ٝفلٞ حُٔلزش خخُـ حُذ٤ٗخ ك٢ ُْٜ رزُٞح إٔ رؼذ ٝحُوِز٢، حُزذ٢ٗ رخُزؼذ ر٤ْٜ٘، كشه٘خ   

خ ٝحُٞل٣ش حُٔلزش طِي  . ٝػذحٝس رـن 

ْْ  ٝطزشأ    خُإُٛ ًَ خ) : ٝهخُٞح ْٜٓ٘ ُؽَش َٓ  ْْ ْ٘ظُ َٕ  ا٣َِّخَٗخ ًُ  . ؽش٣ي ُٚ ٣ٌٕٞ إٔ هللا ٗ٘ضٙ كبٗ٘خ ( طَْؼزُُذٝ

 ( 9ٕآ٣ش : ) (ل٠َ ٌَ ِ  كَ ح رِخّللَّ ٤ِٜذ  ْْ  ر٤َََْ٘٘خ َؽ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ  ْٕ َّ٘خ اِ ًُ  ْٖ ْْ  َػ ٌُ َٖ  ِػزَخَدطِ خك٤ِِِ ـَ  ْٜٓ٘؟ حُؾشًخء طزشأ ٤ًق ( َُ

 حٌُشحّ كخُٔالثٌش حُؾ٤طخٕ ٝٛٞ رُي، ا٠ُ دػخًْ ٖٓ ػزذطْ ٝاٗٔخ ُزُي، دػٞٗخًْ ٝل رٜخ، أٓشٗخًْ ٓخ   

 ػزخدطْٜ ا٠ُ ا٣خْٛ دػخثْٜ ٖٓ ٣ٝظ٘قِٕٞ حُو٤خٓش ٣ّٞ ػزذْٛ ٖٓٔ ٣ظزشإٕٝ ٝٗلْٞٛ ٝحأل٤ُٝخء ٝحألٗز٤خء

 .رُي ك٢ حُزخسٕٝ حُقخدهٕٞ ْٝٛ

 رُي؟ ٗظ٤ـش ٓخ 

 ٖٓ أعِلٞح ٝٓخ حألػٔخٍ، ٖٓ هذٓٞح ٓخ ٓوذحس ٣ٝؼِٕٔٞ ٝفلٜخ، ٣ٌٖٔ ل كغشس حُٔؾشًٕٞ ٣ظلغش   

 ػزخدطْٜ، مِض هذ هللا، ػ٠ِ ٓلظشٕٝ ٝأْٜٗ ًخرر٤ٖ، ًخٗٞح أْٜٗ ٣ٞٓجز ُْٜ ٣ٝظز٤ٖ حُخقخٍ، سد١ء

 . ٝحُٞعخثَ حألعزخد رْٜ ٝطوطؼض ٓؼزٞدحطْٜ، ٝحمٔلِض

 ( ٖٓآ٣ش : ) (أعِلض ٓخ ٗلظ ًَ طزِٞح ٛ٘خُي) حُو٤خٓش؟ ٣ّٞ حألٗلظ كخٍ ٤ًق 

ح إ رلغزٚ، ٝطـخص١ رخُـضحء، ٝطظزؼٚ ًٝغزٜخ، أػٔخُٜخ طظلوذ ٗلظ ًَ    ح ٝإ كخ٤ش، خ٤ش   .كؾش ؽش 
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 *َٛ ٕؽشًْٜ؟ ك٢ فخده٤ٖ حُٔؾش٤ًٖ ًخ 

 هللا دٕٝ ٖٓ ٣ؼزذٕٝ ٓخ ٝإٔ حُؾشى ٖٓ ػ٤ِٚ ْٛ ٓخ رقلش هُْٜٞ ٖٓ ٣لظشٕٝ ًخٗٞح ٓخ ػْٜ٘ ٝمَ   

 . حُؼزحد ػْٜ٘ ٝطذكغ ط٘لؼْٜ

  ( ٖٔآ٣ش : )رٜخ؟ ٣لخؿْٜ إٔ سعُٞٚ هللا أٓش حُظ٢ حُلـؾ ٢ٛ ٓخ 

    ( َْ خ - عِطخٗ خ رٚ ٣٘ضٍ ُْ ٓخ رخّلل، أؽشًٞح حُز٣ٖ ُٜئلء ( هُ ـ   طٞك٤ذ ٖٓ رٚ أهشٝح رٔخ ػ٤ِْٜ ٓلظ

 حُلـؾ؟ ٢ٛ ٓخ حأل٤ُٛٞش طٞك٤ذ ٖٓ أٌٗشٝٙ ٓخ ػ٠ِ حُشرٞر٤ش،

ٔ.  ( ْٖ َٓ  ْْ ٌُ َٖ  ٣َْشُصهُ خءِ  ِٓ َٔ حألْسكِ  حُغَّ  حألسك، ٖٓ أٗٞحػٜخ ٝاخشحؽ حُغٔخء، ٖٓ حألسصحم ربٗضحٍ ( َٝ

  ك٤ٜخ؟ أعزخرٜخ ٝط٤غ٤ش

ٕ.  ( ْٖ َّٓ ِِيُ  أَ ْٔ غَ  ٣َ ْٔ حألْرَقخسَ  حُغَّ  ٓخٌُٜٔخ؟ ٝٛٞ خِؤٜخ حُز١ ٛٞ ٖٓ: أ١ ( َٝ

 ٝحُزقش؟ حُغٔغ خـ ُٔخرح

 . ٝٗلؼٜٔخ ؽشكٜٔخ ٌُٝٔخٍ رخُلخمَ، حُٔلنٍٞ ػ٠ِ حُظ٘ز٤ٚ رخد ٖٓ رخُزًش ٝخقٜٔخ     

ٖ.  ( ْٖ َٓ َُْل٢َّ  ٣ُْخِشؽُ  َٝ َٖ  ح ٤ِّضِ  ِٓ َٔ ُْ  ٝاخشحؽ ٝحُٟ٘ٞ، حُلزٞد ٖٓ ٝحُ٘زخص حألؽـخس أٗٞحع ًبخشحؽ(  ح

٣ُْخِشؽُ )  حُز٤نش ٖٓ ٝحُطخثش حٌُخكش، ٖٓ حُٔئٖٓ ٤ِّضَ  َٝ َٔ ُْ َٖ  ح َُْل٢ِّ  ِٓ  .حُٔزًٞسحص ٛزٙ ػٌظ(  ح

ٗ.  ( ْٖ َٓ شَ  ٣َُذرِّشُ  َٝ ْٓ  .حإل٤ُٜش حُظذحر٤ش أٗٞحع ُـ٤ٔغ ؽخَٓ ٝٛزح ٝحُغل٢ِ، حُؼ١ِٞ حُؼخُْ ك٢(  حأل

 ٣ـ٤زٕٞ؟ رٔخرح  ( َٕ ُ  كََغ٤َوُُُٞٞ  ُٔخرح؟ ( هللاَّ

 . حُٔزًٞسحص ٖٓ ؽ٢ء ك٢ ُٚ ؽش٣ي ل هللا ٝإٔ رُي، رـ٤ٔغ ٣ؼظشكٕٞ ألْٜٗ   

    ( َْ خ ُْٜ ( كَوُ  ٓ َٕ  أَكاَل)  رخُلـش اُضح  ٓخ ٝطخِؼٕٞ ُٚ، ؽش٣ي ل ٝكذٙ حُؼزخدس ُٚ كظخِقٕٞ هللا ( طَظَّوُٞ

 . ٝحألٝػخٕ حألٗذحد ٖٓ دٝٗٚ ٖٓ طؼزذٕٝ

 ( ٕٖآ٣ش: )  ( ُْ ٌُ  حُٔشر٢ حُٔلٔٞد، حُٔؼزٞد حُٔؤُٞٙ: أ١ ( حُنالٍ ال حُلن رؼذ كٔخرح حُلن سرٌْ هللا كََزُِ

 ال ٗؼٔش ٖٓ رخُؼزخد ٓخ حُز١ حألؽ٤خء، ُـ٤ٔغ ٝحُظذر٤ش رخُخِن حُٔ٘لشد طؼخ٠ُ كبٗٚ، رخُ٘ؼْ حُخِن ؿ٤ٔغ

 حٌُخِٓش ٝحُقلخص حُلغ٠٘ حألعٔخء رٝ ٛٞ، ال حُغ٤جخص ٣ذكغ ٝل ٛٞ، ال رخُلغ٘خص ٣ؤط٢ ٝل ٓ٘ٚ،

 .  حُؼظ٤ٔش

  (كَؤ٠ََّٗ  َٕ  ٣ِٔي ٝل حُؼذّ، ال ٝؿٞدٙ ٖٓ ُٚ ٤ُظ حُز١ ػزخدس ا٠ُ ٝفلٚ، ٛزح ٖٓ ػزخدس ػٖ(  طُْقَشكُٞ

خ ُ٘لغٚ ح ٝل ٗلؼ   . مش 

 ( ٖٖآ٣ش : )ُِٔظو٤ٖ ٝٓٞػظش حألُزخد أل٢ُٝ ػزشس ك٤ٚ ٓخ ٝحُزشح٤ٖٛ ح٣٥خص ٖٓ هللا أسحْٛ ٓخ رؼذ ُْٝ 

 طؼخ٠ُ؟ هخٍ ٓخرح ٣غظـ٤زٞح

َزُِيَ )     شُ  َكوَّضْ  ًَ َٔ ِِ َٖ  َػ٠َِ َسرِّيَ  ًَ ْْ  كََغوُٞح حَُِّز٣ ُ َّٜ َٕ  ل أَٗ ُٞ٘ ِٓ  (   ٣ُْئ

 ( ٖٗآ٣ش : ) ( َْ َْ  هُ َٛ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ خثِ ًَ ْٖ  ُؽَش ِْنَ  ٣َْزَذأُ  َٓ َُْخ َّْ  ح   حلعظلٜخّ؟ ٗٞع ٓخ ( ٣ُِؼ٤ُذُٙ  ػُ

 .ٝأػـض رُي ٖٓ أمؼق ٢ٛٝ ٣ؼ٤ذٙ، ػْ حُخِن ٣زذأ أكذ ْٜٓ٘ ٓخ: أ١ ٝحُظوش٣ش، حُ٘ل٢ رٔؼ٠٘ حعظلٜخّ   

  ( َِ ُ  هُ ِْنَ  ٣َْزَذأُ  هللاَّ َُْخ َّْ  ح َٕ  كَؤ٠ََّٗ ٣ُِؼ٤ُذُٙ  ػُ ٌُٞ  رخلرظذحء، حُٔ٘لشد ػزخدس ػٖ ٝط٘لشكٕٞ طقشكٕٞ،: أ١ ( طُْئكَ

 . ؽ٤ج خ ٣خِن ل ٖٓ ػزخدس ا٠ُ ٝحإلػخدس

 ( ٖ٘آ٣ش : ) ( َْ َْ  هُ َٛ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ خثِ ًَ ْٖ  ُؽَش ِْٜذ١ َٓ َُْلنِّ  ا٠َُِ ٣َ  ُِلن؟ حُٜذح٣ش طٌٕٞ ٤ًق ( ح

 . هش٣ن أهّٞ عِٞى ا٠ُ ٝحإلػخٗش ٝحُظٞك٤ن، ٝرخإلُٜخّ ٝحُزشح٤ٖٛ، رخألدُش   
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 ( ٖ٘آ٣ش : ) ( ْٖ َّٓ ِٜذ١ِّ ل أَ ْٕ  اِل ٣َ َْٜذٟ أَ  ُٔخرح؟ ( ٣ُ

 .طٜذٟ إٔ ال طٜظذ١ ٝل طٜذ١ ل حُظ٢ ؽشًخإْٛ، ٢ٛٝ ُٝنالُٚ، ػِٔٚ، ُؼذّ ٣ٜظذ١ ل   

 َٛ طؼزذ؟ إٔ طوظن٢ أٝفخف هللا دٕٝ ٖٓ ٣ؼزذٜٝٗخ حُظ٢ آُٜظْٜ ك٢ 

 رَ هللا، ٓغ طؼزذ إٔ طوظن٢ كؼ٤ِش، أٝفخكخ ٝل ٓؼ٣ٞ٘ش، أٝفخكخ هللا ٓغ ٣ؼزذٕٝ حُظ٢ آُٜظْٜ ك٢ ٤ُظ   

 .ا٤ُٜظٜخ ُزطالٕ حُٔٞؿزش رخُ٘وخثـ ٓظقلش ٢ٛ

 آُٜش؟ هللا ٓغ ؿؼِض ؽ٢ء كأل١  

 رُي حػظوذ كظ٠ حُنالٍ، ٝأمَ حُزٜظخٕ، أهزق ُإلٗغخٕ، حُؾ٤طخٕ طض٤٣ٖ ٖٓ ٛزح إٔ: كخُـٞحد   

 . ؽ٢ء ل ٝٛٞ كو خ، ٝظ٘ٚ ٝأُلٚ،

 ( ٖٙآ٣ش : )(٣ظزغ أًؼشْٛ ال ظ٘خ ٝٓخ) أفال ؽش٣ي ّلل ٤ُظ كبٗٚ ّلل، ؽشًخء حُلو٤وش ك٢ ٣ظزؼٕٞ ٓخ 

 . حُز٤ِـش رخُؼوٞرش رُي ػ٠ِ ٝع٤ـخص٣ْٜ هللا ٓغ ٝػزذٝٛخ آُٜش، كغٔٞٛخ حُظٖ ٣ظزؼٕٞ ٝاٗٔخ ٗوال ٝل ػوال

 ( 7ٖآ٣ش : )حلكظشحء؟ حُوشإٓ ػٖ هللا ٗل٠ 

خ)     َٓ َٝ  َٕ خ ُٕ  ََٛزح ًَ ُْوُْشآ ْٕ  ح ْٖ  ٣ُْلظََشٟ أَ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ  حُوشإٓ ٛزح ٣لظشٟ إٔ ٓظقٞس، ٝل ٌٖٓٔ ؿ٤ش: أ١ ( هللاَّ

 ٝٛٞ كِٖ ٣ؤطٞح رٔؼِٚ ٣ؤطٞح إٔ ػ٠ِ ٝحُـٖ حإلٗظ حؿظٔؼض ُٞ حُز١ حُؼظ٤ْ حٌُظخد ألٗٚ طؼخ٠ُ، هللا ػ٠ِ

 ٣وخسرٚ، رٔخ أٝ رٔؼِٚ، ٣ظٌِْ إٔ حُخِن، ٖٓ أكذ ٣وذس ك٤ٌق ،[  حُؼخ٤ُٖٔ سد]  رٚ طٌِْ حُز١ هللا ًظخد

 ٝرخدسٙ رخُؼوٞرش، ُؼخؿِٚ حُؼخ٤ُٖٔ، سد ػ٠ِ أكذ طوُٞٚ ُٝٞ !!. ٝٝفلٚ؟ حُٔظٌِْ ُؼظٔش طخرغ ٝحٌُالّ

 . رخٌُ٘خٍ

 حٌُظخد؟ ٛزح هللا أٗضٍ ُٔخرح 

 رٔخ ٝفذهٜخ ٝحكوٜخ، رؤٕ حُغٔخ٣ٝش، ٌُِظذ طَْقِذ٣نَ  أٗضُٚ. أؿٔؼ٤ٖ حُؼزخد ػ٠ِ ٝكـش ُِؼخ٤ُٖٔ، سكٔش   

ََ  ٝك٤ٚ. ر٘ضُٝٚ ٝرؾشص رٚ، ؽٜذص ٌِظَخدِ  طَْلِق٤ ُْ  ٝحُوذس٣ش، حُذ٤٘٣ش ٝحألكٌخّ ٝحُلشحّ، ُِلالٍ ح

 . حُقخدهش ٝحإلخزخسحص

 ( 7ٖآ٣ش : ) (َس٣ْذَ  ل  ِٚ ْٖ  ك٤ِ َٖ  َسدِّ  ِٓ ٤ ِٔ َُْؼخَُ  هللا؟ ٖٓ طشر٤ش ٣ٌٕٞ ٤ًق ( ح

 سر٠ حُز١ حُؼخ٤ُٖٔ سد ٖٓ ط٘ض٣َ: ح٤ُو٤ٖ حُلن ٛٞ رَ حُٞؿٞٙ، ٖٓ رٞؿٚ ك٤ٚ ٓش٣ش ٝل ؽي ل   

 حُذ٤٘٣ش ٓقخُلْٜ ك٤ٚ حُز١ حٌُظخد ٛزح ػ٤ِْٜ أٗضٍ إٔ طشر٤ظٚ أٗٞحع أػظْ ٖٝٓ ر٘ؼٔٚ حُخِن ؿ٤ٔغ

 . حألػٔخٍ ٝٓلخعٖ حألخالم ٌٓخسّ ػ٠ِ حُٔؾظَٔ ٝحُذ٣ٞ٤ٗش،

 ( 1ٖآ٣ش : )ٓخ رخهَ هُْٜٞ ًخٕ ٝال حدػٞٙ ٓخ أٌٖٓ ػ٤ِٚ هذسٝح إ رؾ٢ء ُْٜ ِٝٓضٓخ ْٜٓ٘ هِذ ٞٛ 

 حُؾ٢ء؟ ٛزح

ِٚ  رُِغَٞسس   كَؤْطُٞح)     ْؼِِ حْدُػٞح ِٓ َٝ  ِٖ َٓ  ْْ ْٖ  حْعظَطَْؼظُ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ ْٕ  هللاَّ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ  ( َفخِده٤ِ

 رخُوشإٓ حُظٌز٣ذ ػ٠ِ كِْٜٔ ٝحُز١ حُلـش، ٖٓ ُٚ كع ل رخهَ، هخُٞٙ ٓخ إٔ طز٤ٖ ػـضْٛ رخٕ ُٔخ ٝ   

خ رٚ ٣ل٤طٞح ُْ أْٜٗ ، حُلن ػ٠ِ حُٔؾظَٔ  ٔ  . ػِ

خ رٚ أكخهٞح كِٞ     ٔ  إٔ ٝػذْٛ حُز١ طؤ٣ِٝٚ ٣ؤطْٜ ُٔخ ٝ رٚ، رخُظقذ٣ن ألرػ٘ٞح كٜٔٚ، كن ٝكٜٔٞٙ ػِ

 .هزِْٜ ٖٓ طٌز٣ذ ؿ٘ظ ٖٓ ْٜٓ٘، حُقخدس حُظٌز٣ذ ٝٛزح حٌُ٘خٍ، رْٜ ٣ٝلَ حُؼزحد رْٜ ٣٘ضٍ

 ( 9ٖآ٣ش : )هزِْٜ؟ ٖٓ ػوٞرش ًخٗض ٤ًق  

ح ْٜٓ٘ ٣زن ُْ حُز١ حُٜالى ٛٞ     أكَ ٓخ رْٜ ك٤لَ طٌز٣زْٜ، ػ٠ِ ٣غظٔشٝح إٔ ٛئلء، ك٤ِلزس. أكذ 

 . حٌُٔزر٤ٖ رخألْٓ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ( 9ٖآ٣ش : )ٙٛٞ؟ ٓخ حألٓٞس ٖٓ أٓش ػ٠ِ د٤َُ ك٤ٜخ ح٣٥ش ٛز 

 رٚ ٣ل٤و إٔ هزَ سدٙ، أٝ ؽ٢ء روزٍٞ ٣زخدس إٔ ُإلٗغخٕ ٣٘زـ٢ ل ٝأٗٚ حألٓٞس، ك٢ حُظؼزض ػ٠ِ د٤َُ   

خ  ٔ  . ػِ

 ( ٓٗآ٣ش : ) ( ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ ُٖ  ل َٓ ِٓ ِٚ  ٣ُْئ َسرُّيَ  رِ َٝ  ُْ َٖ  أَْػَِ ْلِغِذ٣ ُٔ ُْ  رٚ؟ ٣ئٓ٘ٞح ُْ ُٔخرح ( رِخ

 . حُؼزحد رؤؽذ كغخدْٛ ػ٠ِ كغ٤ـخص٣ْٜ ٝحُلغخد، ٝحُظِْ حُؼ٘خد ٝؿٚ ػ٠ِ رٚ ٣ئٕٓ٘ٞ ل   

 ( ٔٗآ٣ش : )ٕ؟ ٗز٤ٚ هللا أٓش كزٔخرح ًزرْٜ ػ٠ِ حعظٔشٝح ا 

 ؽ٢ء، ٖٓ ػ٤ِْٜ كغخري ٖٓ ٝٓخ ؽ٢ء، ٖٓ كغخرْٜ ٖٓ ػ٤ِي ٤ُٝظ دػٞطٚ، ػ٠ِ ٣غظٔش إٔ أٓشٙ   

 .  ػِٔٚ ٌَُ

 ( ٕٗآ٣ش : )( ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ َٓ  َٕ ُؼٞ ِٔ ْٗضَ  ا٤َُِْيَ  ٣َْغظَ َ غُ  أَكَؤ ِٔ َّْ  طُْغ ْٞ  حُقُّ َُ خُٗٞح َٝ َٕ  ل ًَ  ُِ٘ز٢ ٣غظٔؼٕٞ ُٔخرح ( ٣َْؼوُِِٞ

 ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ

 ٝؿٚ ػ٠ِ رَ حلعظشؽخد، ٝؿٚ ػ٠ِ ل ُِٞك٢، هشحءطٚ ٝهض ٝعِْ، ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ُِ٘ز٢ ٣غظٔؼٕٞ   

ح، أِٛٚ ػ٠ِ ُٓـذ   ٝل ٗخكغ، ؿ٤ش حعظٔخع ٝٛزح حُؼؼشحص، ٝططِذ ٝحُظٌز٣ذ حُظلشؽ  حٗغذ ؿشّ ل خ٤ش 

 .حلعظٔخع كخثذس ٖٓ ٝكشٓٞح حُظٞك٤ن، رخد ػ٤ِْٜ

 ( ٕٗآ٣ش : ) ( َْٗض َ غُ  أَكَؤ ِٔ َّْ  طُْغ ْٞ  حُقُّ َُ خُٗٞح َٝ َٕ  ل ًَ  حلعظلٜخّ؟ ٗٞع ٓخ ( ٣َْؼوُِِٞ

 رٚ، ؿٜشص ُٝٞ حُوٍٞ ٣غظٔؼٕٞ ل حُز٣ٖ حُقْ طغٔغ ل: أ١ حُٔظوشس، حُ٘ل٢ رٔؼ٠٘ حلعظلٜخّ، ٝٛزح   

خ خ ػوِْٜ ًخٕ ارح ٝخقٞف   ٓ  . ٓؼذٝ

 اعٔخػي ٓٔظ٘غ ًزُي حٌُٔزرٕٞ، كٜئلء ٌُِالّ، ٣ؼوَ ل حُز١ حألفْ اعٔخع حُٔلخٍ ٖٓ ًخٕ كبرح   

خ ا٣خْٛ،  . رٚ ٣٘ظلؼٕٞ اعٔخػ 

 ( ٕٗآ٣ش : )َٛ ْٜحُلـش؟ ػ٤ِْٜ رٚ طوّٞ عٔخػ 

 ٝٛٞ ػ٤ِْٜ، حٗغذ هذ حُؼِْ هشم ٖٓ ػظ٤ْ هش٣ن كٜزح حُزخُـش، هللا كـش رٚ ػ٤ِْٜ طوّٞ ٓخ عٔؼٞح كوذ   

 .رخُخ٤ش حُٔظؼِوش حُٔغٔٞػخص هش٣ن

 ( ٖٗآ٣ش : )ػ٤ِْٜ؟ حٗغذ حُز١ حُؼخ٢ٗ حُلش٣ن ٛٞ ٓخ  

ْْ )  حُ٘ظش هش٣ن    ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ ْ٘ظُشُ  َٓ  ل ًخٗٞح ُٝٞ حُؼ٢ٔ طٜذ١ ل أٗي كٌٔخ ا٤ُي، ٗظشٙ ٣ل٤ذٙ كال ( ا٤َُِْيَ  ٣َ

 . ٛئلء طٜذ١ ل كٌزُي ٣زقشٕٝ،

 ُِؼِْ؟ حُٔٞفِش حُطشم ٢ٛ ٓخ 

 .  ٝأرقخسْٛ ٝأعٔخػْٜ ػوُْٜٞ   

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣ش (ٕٔ) :  

ْٖ ) ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ َُجِ َٕ  أََرْهَ٘خ َٝ َْٗغخ َّ٘خ حإِل ش   ِّٓ َٔ اَِرح) ٝ ( َسْك ش   حَُّ٘خطَ  أََرْهَ٘خ َٝ َٔ ٖ َسْك حء رَْؼذِ  ِّٓ ْْ  َمشَّ ْظُٜ غَّ َٓ) 

 ؟(ارح)ٝ( ُجٖ) حعظؼٔخٍ دلُش ٝٓخ

َّ  ٛٞ ُٔخ( إ)ٝ ٝحؿذ ٛٞ ٝك٤ٔخ ًؼ٤ش ٛٞ ك٤ٔخ طغظؼَٔ ارح(. إ)ٝ( ارح) ر٤ٖ حُلشم ٗؼشف     أه

 ٗغظؼَٔ حٌُؼ٤ش. حُوخػذس ٛزٙ ه٤َِ، ٣ٌٕٞ ٝهذ ٓغظل٤َ ٣ٌٕٞ ٝهذ آًذ ٣ٌٕٞ ٝهذ حُؾشه ػّٔٞ
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اَِرح) حُٞهٞع ًؼ٤ش أٝ رٚ ُِٔوطٞع آخ( ارح(. )ارح) ُٚ حْ  رِظَِل٤َّش   ُك٤ِّْ٤ظُْ َٝ َٖ  كََل٤ُّٞ َْٜ٘خ رِؤَْكَغ ِٓ (1ٙ )

اَِرح. )أفال   ٝؿٞد ُٚ ٤ُظ ُٔخ أٝ ٗخدس ٛٞ أُٝٔخ أهَ ٛٞ ُٔخ طغظؼَٔ( إ) (حُ٘غخء  حَُّ٘خطَ  أََرْهَ٘خ َٝ

ش   َٔ ٖ َسْك حء رَْؼذِ  ِّٓ ْْ  َمشَّ ْظُٜ غَّ  طؼخ٠ُ هللا سكٔش. سكٔش طقزْٜ هذ حُ٘خط ػّٔٞ( ٣ٞٗظ( ٕٔ) َٓ

 رٜخ، كشكٞح سكٔش حُ٘خط أره٘خ ارح سرْٜ، دػٞح حُنش حُ٘خط ٓظ ٝارح حُ٘خط، ػّٔٞ طق٤ذ

ْٖ ). ًؼ٤ش ٛزح َُجِ َٕ  أََرْهَ٘خ َٝ َْٗغخ َّ٘خ حإِل ش   ِٓ َٔ َّْ ) ٝحكذ، ٛزح (َسْك ُْ٘ٚ  ََٗضْػَ٘خَٛخ ػُ  ٖٓ أهَ كخُش ٛزٙ (ِٓ

ْٖ ) طشر٤ش كخُش ٛزٙ حأل٠ُٝ، َُجِ َٕ  أََرْهَ٘خ َٝ َْٗغخ َّ٘خ حإِل ش   ِٓ َٔ َّْ  َسْك ُْ٘ٚ  ََٗضْػَ٘خَٛخ ػُ  كوو ٤ُٝظ كشد٣ش ٛزٙ (ِٓ

 . ٓ٘ٚ ٣ٝ٘ضػٜخ سكٔش ٣ز٣وٚ ٝاٗٔخ كشد٣ش

 آ٣ش (ٕٕ) : 

 ؟ ؽٌٞس فزّخس ف٤ـش حعظخذحّ دلُش ٓخ .ٔ

. حُؾذحثذ ٖٓ حإلٗغخٕ ٣ق٤ذ ٓخ ػ٠ِ أٝ هللا هخػش ػ٠ِ ٣ٌٕٞ إٔ آخ حُقزش:فزّخس ًِٔش أٝل     

 .ُِقزش طلظخؽ ٝحُؾذحثذ. ٝحُقّٞ ًخُـٜخد حُؼزخدحص عخثش ًٝزُي فزش ا٠ُ طلظخؽ كخُقالس

 ٖٓ حُ٘ـخس ػ٠ِ أٝ (هللا ٗؼٔش ٝحؽٌشٝح) حُ٘ؼْ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ إٔ آخ كخُؾٌش: ؽٌٞس ًِٔش أٓخ   

 حإلٗغخٕ ٣ق٤ذ ٓخ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ارٕ كخُؾٌش (حُؾخًش٣ٖ ٖٓ ٌُٖ٘ٞٗ ٛزٙ ٖٓ أٗـ٤ظ٘خ ُجٖ) حُّؾّذس

ّذس ٖٓ طؼخ٠ُ هللا ٣ُ٘ـ٤ٚ ك٤ٔخ أٝ حَُِّ٘ؼْ ٖٓ  .ٝحٌُشد حُؾِّ

 حُزلش طٜذ٣ذ ك٢ حُغ٤خم ًخٕ ارح طؼخ٠ُ أٗٚ ٗـذ ًِٚ حُوشإٓ ك٢ ٗظشٗخ ارح كبٗٚ ٛزح ا٠ُ امخكش   

 هخٍ ٓؼال   ُؤخٕ عٞسس كل٢. كوو حُؾٌش ٣غظؼَٔ ؿ٤شٙ ك٢ ًخٕ ٝارح( ؽٌٞس فزّخس) ٣غظؼَٔ

ْْ ) حُزلش طٜذ٣ذ ع٤خم ك٢ طؼخ٠ُ َّٕ  طَشَ  أََُ ِْيَ  أَ ُْلُ ِش١ ح ـْ ُْزَْلشِ  ك٢ِ طَ شِ  ح َٔ ِ  رِِْ٘ؼ ْْ  هللاَّ ٌُ ْٖ  ٤ُُِِش٣َ ِٓ  ِٚ َّٕ  آ٣ََخطِ  اِ

َِّ  ٣َ٥ََخص   َرُِيَ  ك٢ِ ٌُ ٌُٞس   َفزَّخس   ُِ اَِرح( ٖٔ) َؽ َٝ  ْْ ؽ   َؿِؾ٤َُٜ ْٞ َٓ  َِ خُظَُِّ ح ًَ ُٞ َ  َدَػ َٖ  هللاَّ ْخِِِق٤ ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣  حُذِّ

خ َّٔ ْْ  كََِ خُٛ َـّ ُْزَشِّ  ٠َُاِ  َٗ ْْ  ح ُْٜ٘ ِٔ ْوظَِقذ   كَ خ ُٓ َٓ َلذُ  َٝ ـْ َُّ  اِلَّ  رِآ٣ََخطَِ٘خ ٣َ لُٞس   َخظَّخس   ًُ  عٞسس ٝك٢ ((ٕٖ) ًَ

ْٕ ) حُؾٞسٟ ِٖ  ٣ََؾؤْ  اِ ٌِ ٣قَ  ٣ُْغ َٖ  حُشِّ ِْ ًِذَ  ك٤ََْظَِ ح َٝ ِْٜشِٙ  َػ٠َِ َس َّٕ  ظَ َِّ  ٣َ٥ََخص   َرُِيَ  ك٢ِ اِ ٌُ ٌُٞس   َفزَّخس   ُِ  َؽ

(ٖٖ)) 

ْٖ ) طؼخ٠ُ هخٍ كوذ حُشّٝ عٞسس ك٢ أٓخ    ِٓ َٝ  ِٚ ْٕ  آ٣ََخطِ ََ  أَ ٣َخفَ  ٣ُْشِع َشحص   حُشِّ زَؾِّ ُٓ  ْْ ٌُ ٤ُُِِز٣وَ َٝ  ْٖ ِٓ 

 ِٚ ظِ َٔ ِش١َ  َسْك ـْ ُِظَ ِْيُ  َٝ ُْلُ ِشِٙ  ح ْٓ َ ٞح رِؤ ـُ ُِظَْزظَ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْْ  كَْنِِ ٌُ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ُشٝ ٌُ  كوو رخُؾٌش كـخء(( ٙٗ) طَْؾ

َٞ ) حُ٘لَ عٞسس ك٢ ًٝزُي ُٛ شَ  حَُِّز١ َٝ ُْزَْلشَ  َعخَّ ُِٞح ح ًُ ُْ٘ٚ  ُِظَؤْ خ ِٓ  ٔ طَْغظَْخِشُؿٞح هَِش٣ّ خ َُْل َٝ  ُْٚ٘ ٤َِْش   ِٓ  ِك

ِْزَُغََٜٞٗخ طََشٟ طَ ِْيَ  َٝ ُْلُ حِخشَ  ح َٞ َٓ  ِٚ ٞح ك٤ِ ـُ ُِظَْزظَ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْْ  كَْنِِ ٌُ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٌُُشٝ  عٞسس ٝك٢(( ٗٔ) طَْؾ

َٞ ) ٣ٞٗظ ْْ  حَُِّز١ ُٛ ًُ ُْزَشِّ  ك٢ِ ٣َُغ٤ُِّش ُْزَْلشِ  ح ح ْْ  اَِرح َكظ٠َّ َٝ ْ٘ظُ ِْيِ  ك٢ِ ًُ ُْلُ َٖ  ح َؿَش٣ْ َٝ  ْْ ِٜ  ه٤َِّزَش   رِِش٣ق   رِ

كَِشُكٞح ُْ  َػخِفق   ِس٣ق   َؿخَءْطَٜخ رَِٜخ َٝ َؿخَءُٛ ؽُ  َٝ ْٞ َٔ ُْ ْٖ  ح ِٓ  َِّ ًُ   ٕ خ ٌَ ظَُّ٘ٞح َٓ َٝ  ْْ ُ َّٜ ْْ  أُِك٤وَ  أَٗ ِٜ ح رِ ُٞ َ  َدَػ  هللاَّ

 َٖ ْخِِِق٤ ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣ ْٖ  حُذِّ ٤ْظََ٘خ َُجِ ـَ ْٗ ْٖ  أَ َّٖ  َِٛزِٙ  ِٓ ٌَُٗٞ ََُ٘  َٖ ِٓ  َٖ ًِِش٣ خ  إٔ ٝٛٞ آخش أٓش ٝٛ٘خى(( ٕٕ) حُؾَّ

 حُذ٣ٖ ألٕ ٝٛزح ؽٌٞس ًِٔش ٓغ دحثٔخ   طؤط٢ ٝاٗٔخ ًِٚ حُوشإٓ ك٢ ٝكذٛخ طؤص ُْ فزّخس ًِٔش

َُوَذْ ) رشح٤ْٛا عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ ؽٌش ح٥خش ٝٗقلٚ فزش ٗقلٚ َِْ٘خ َٝ َٞع٠ أَْسَع ُٓ 

ْٕ  رِآ٣ََخطَِ٘خ يَ  أَْخِشؽْ  أَ َٓ ْٞ َٖ  هَ خصِ  ِٓ َٔ ْْ  حُُّ٘ٞسِ  ا٠َُِ حُظُُِّ ْشُٛ ًِّ َر َٝ  ِّ ِ  رِؤ٣ََّخ َّٕ  هللاَّ َِّ  ٣َ٥ََخص   َرُِيَ  ك٢ِ اِ ٌُ  َفزَّخس   ُِ

ٌُٞس   َخ كَوَخُُٞح) عزؤ عٞسس ٝك٢ ((٘) َؽ َٖ  رَخِػذْ  َسرَّ٘ ٞح أَْعلَخِسَٗخ ر٤َْ ُٔ ظََِ َٝ  ْْ ْٗلَُغُٜ ْْ  أَ َِْ٘خُٛ َؼ ـَ  أََكخِد٣غَ  كَ

 ْْ ْهَ٘خُٛ ضَّ َٓ َٝ  ََّ م   ًُ ضَّ َٔ ُٓ  َّٕ َِّ  ٣َ٥ََخص   َرُِيَ  ك٢ِ اِ ٌُ ٌُٞس   َفزَّخس   ُِ  .((9ٔ) َؽ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٣ٞٗظ؟ عٞسس( ٕٕ) آ٣ش ك٢ حُش٣ق حعظؼٔخٍ دلُش ٓخ .ٕ

 طنؼٜخ ػ٘ذٓخ حٌُِٔش رالؿش ٌُٖ كق٤لش ًِٔش ػٜ٘خ ٣وخٍ ٝاٗٔخ ر٤ِـش رؤٜٗخ طٞفق ل حٌُِٔش   

 ٖٓ ٗخشؽ ل كظ٠ ٝأكٌخٜٓخ حُؼشر٤ش حُِـش هٞحػذ ٓؼشكش ٖٓ رذ ٝل ،ع٤خم ٝك٢ ًالّ ك٢

 عز٤َ كؼ٠ِ حُوشإٓ حعظؼٔخٍ ك٢ خقٞف٤خص ٛ٘خى إ ػْ حُوشإٓ ػٖ ٗظٌِْ ػ٘ذٓخ هٞحػذٛخ

َٞ ) طؼخ٠ُ هخٍ ٝحكذ ٓٞهٖ ك٢ ال حُخ٤ش ك٢ ٝحُش٣خف حُؾش ك٢ حُش٣ق ٣غظؼَٔ حُوشإٓ حُٔؼخٍ ُٛ 

ْْ  حَُِّز١ ًُ ُْزَشِّ  ك٢ِ ٣َُغ٤ُِّش ُْزَْلشِ  ح ح ْْ  اَِرح َكظ٠َّ َٝ ْ٘ظُ ِْيِ  ك٢ِ ًُ ُْلُ َٖ  ح َؿَش٣ْ َٝ  ْْ ِٜ كَِشُكٞح ه٤َِّزَش   رِِش٣ق   رِ  رَِٜخ َٝ

ُْ  َػخِفق   ِس٣ق   َؿخَءْطَٜخ َؿخَءُٛ ؽُ  َٝ ْٞ َٔ ُْ ْٖ  ح ِٓ  َِّ ًُ   ٕ خ ٌَ ح َٓ ظَُّ٘ٞ َٝ  ْْ ُ َّٜ ْْ  أُِك٤وَ  أَٗ ِٜ ح رِ ُٞ َ  َدَػ َٖ  هللاَّ ْخِِِق٤ ُٓ  َُُٚ 

 َٖ ٣ ْٖ  حُذِّ ٤ْظََ٘خ َُجِ ـَ ْٗ ْٖ  أَ َّٖ  َِٛزِٙ  ِٓ َٗٞ ٌُ ََُ٘  َٖ ِٓ  َٖ ًِِش٣ خ  رش٣ق أطزؼٜخ ػْ ه٤زش س٣ق هخٍ (٣ٞٗظ( ٕٕ) حُؾَّ

 .ع٤خهٜخ ك٢ حٌُِٔش حُوشإٓ ٣غظؼَٔ ٤ًق ٗ٘ظش إٔ ٣٘زـ٢ ٝػ٤ِٚ ػخفق

 هُٞٚ ٓؼَ ٝحُـخثذ حُٔخخهذ ف٤ـش طٞؿذ ح٣٥ش ٗلظ ك٢ أٗٚ ٗالكع حُوشإٓ ك٢ حُٔٞحهغ رؼل ك٢ .ٖ

َٞ ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ ْْ  حَُِّز١ ُٛ ًُ ُْزَشِّ  ك٢ِ ٣َُغ٤ُِّش ُْزَْلشِ  ح ح ْْ  اَِرح َكظ٠َّ َٝ ٘ظُ ِْيِ  ك٢ِ ًُ ُْلُ َٖ  ح َؿَش٣ْ َٝ ِْٜ  رِ

كَِشُكٞحْ  ه٤َِّزَش   رِِش٣ق   ُْ  َػخِفق   ِس٣ق   َؿخءْطَٜخ رَِٜخ َٝ َؿخءُٛ ؽُ  َٝ ْٞ َٔ ُْ ٖ ح ِٓ  َِّ ًُ   ٕ خ ٌَ ظَُّ٘ٞحْ  َٓ َٝ  ْْ ُ َّٜ ْْ  أُِك٤وَ  أَٗ ِٜ  رِ

حْ  ُٞ َٖ  هللّاَ  َدَػ ْخِِِق٤ ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣ ْٖ  حُذِّ ٤ْظََ٘خ َُجِ ـَ ْٖ  أَٗ ِّٖ  َٛـِزِٙ  ِٓ ٌَُٗٞ ََُ٘  َٖ ِٓ  َٖ ًِِش٣ خ  طلٍٞ دلُش كٔخ ((ٕٕ) حُؾَّ

 حُـخثذ؟ ا٠ُ حُٔخخهذ ف٤ـش ٖٓ حُخطخد

ْْ  اَِرح َكظ٠َّ) حُظلض؟ ُٔخرح أٓخ حُِـش ك٢ حُظلخص طغ٠ٔ ٛزٙ    ٘ظُ ِْيِ  ك٢ِ ًُ ُْلُ  ٝح٥ٕ ٣خخهزْٜ ًخٕ (ح

 أفزلٞح حُلِي ؿشص كؼ٘ذٓخ ٣خزشْٛ ل ػْٜ٘ ٣ُخزِش كخ٥ٕ ؿخثز٤ٖ ٝأفزلٞح حُلِي رٛزض

َٖ ) هخٍ ؿخثز٤ٖ َؿَش٣ْ َٝ ِْٜ  . حُظلخص ٣غ٠ٔ ٝٛزح ػْٜ٘ كل٠ٌ (ه٤َِّزَش   رِِش٣ق   رِ

 ٣ظ عٞسس( حُٔؾلٕٞ حُلِي ك٢ رس٣ظْٜ كِٔ٘خ أٗخ ُْٜ ٝآ٣ش) ُِٔلشد حُوشإٓ ك٢ حعظؼِٔض حُلِي ًِٔش .ٗ

 هلَ ًِٔش ًٝزُي ٣ٞٗظ، عٞسس( ه٤زش رش٣ق رْٜ ٝؿش٣ٖ حُلِي ك٢ ً٘ظْ ارح كظ٠) ُِٝـٔغ ،

 ُْ حُز٣ٖ ٝحُطلَ) أهلخٍ ػ٠ِ طـٔغ ألٜٗخ أ٣نخ   ؿٔؼٜخ ٣غظؼَٔ ٝهذ ٝحُـٔغ ُِٔلشد طغظؼَٔ

 .(حُلِْ ٌْٓ٘ حألهلخٍ رِؾ ٝارح) ٝ (حُ٘غخء ػٞسحص ػ٠ِ ٣ظٜشٝح

 آ٣ش (ٕٗ) : 

ُشَٗخ أَطَخَٛخ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُزالؿ٤ش حُذلُش ٓخ .ٔ ْٓ ْٝ  ٤َُْال   أَ ح أَ  ػ٘ذٓخ حُغخػش إٔ ٓغ (٣ٞٗظ( ٕٗ) ََٜٗخس 

 ٜٗخسح ؟ أٝ ٤ُال   آخ عظوّٞ عظوّٞ

َْ  ٜٗخسح   أٝ ٤ُال   طوّٞ طوّٞ ػ٘ذٓخ ٝحُغخػش ٜٗخسح   أٝ ٤ُال   ال ٤ُظ حُٞهض     ألٕ حُظٞه٤ض؟ رًش كِِ

 هغْ ًشس ٢ٛ حألسك. ٜٗخس ٝهغْ ٤َُ هغْ ٝاٗٔخ ٜٗخس أٝ ٤َُ ٝحكذ ٝهض ك٢ طٌٕٞ ل حألسك

 ؿ٤ش ٝهغْ ٓ٘ؾـَ هغْ ٗخثْ، ؿ٤ش ٝهغْ ٗخثْ ك٤ٚ هغْ ٝهض ك٢ طؤط٢ ٜٗخس، ك٤ٚ ٝهغْ ٤َُ ك٤ٚ

 حألكٞحٍ ؿ٤ٔغ ك٢ كظؤط٤ْٜ ٓخظِلش ٝاٗٔخ ٝحكذس ٤ُغض ٝحُٜ٘خس ح٤َُِ ك٢ حُ٘خط أكٞحٍ. ٓ٘ؾـَ

 . ٝحلٗؾـخٍ حُشحكش ٝؿ٤ش حُشحكش ٝك٢ ٝحُّ٘ٞ ح٤ُوظش كخُش ك٢

 (1ٕ) آ٣ش : 

 ؟ 9ٕ-1ٕ ح٣٥ش حُـ٤زش فٞسس ا٠ُ حُخطخد فٞسس ٖٓ حلُظلخص ك٢ حألعِٞد ٛزح دلُش ٓخ .ٔ

 ٓخ ٣ظزؼٕٞ هللا دٕٝ ٖٓ آُٜش ٣ظخزْٜٝٗ ًخٗٞح ٣ؼزذْٜٝٗ، ًخٗٞح ٖٝٓ حُٔؾش٤ًٖ ر٤ٖ ؿذٍ ٛ٘خ   

َّ ). هللا ؽشع هُْٜٞ خخُق ٝإ ٣وُٕٞٞ ْٞ َ٣ َٝ  ْْ خ َْٗلُؾُشُٛ ٤ؼ  ِٔ َّْ  َؿ ٍُ  ػُ َٖ  َٗوُٞ ًُٞح َُِِِّز٣ ْْ  أَْؽَش ٌُ خَٗ ٌَ َٓ  ْْ ْٗظُ  أَ

 ْْ ًُ خُإ ًَ ُؽَش َِْ٘خ َٝ ْْ  كََض٣َّ ٍَ  ر٤ََُْٜ٘ هَخ َٝ  ْْ خُإُٛ ًَ خ ُؽَش َٓ  ْْ ْ٘ظُ َٕ  ا٣َِّخَٗخ ًُ ل٠َ( 1ٕ) طَْؼزُُذٝ ٌَ ِ  كَ ح رِخّللَّ ٤ِٜذ   ر٤َََْ٘٘خ َؽ

 ْْ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ  ْٕ َّ٘خ اِ ًُ  ْٖ ْْ ِػزَخَدطِ  َػ ٌُ  َٖ خك٤ِِِ ـَ  حُْٜٔ ٤ُظ ؽخٛذح   ٣ش٣ذٕٝ حُؾشًخء ٛئلء (٣ٞٗظ( 9ٕ) َُ
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 ؽ٤ٜذح   رخّلل ًٝل٠) ؿخءص ُٝزُي ٣ؼزذْٜٝٗ ًخٗٞح ٓخ أْٜٗ ُْٜ ٣ؾٜذ حُؾخٛذ حُْٜٔ ٝر٤ٌْ٘ ر٤٘٘خ

 .(ٝر٤ٌْ٘ ر٢٘٤

 ًٔخ حُوشإٓ ك٢ ٓنطشد حُـ٤زش فٞسس ا٠ُ حُخطخد فٞسس ٖٓ حلُظلخص ك٢ حألعِٞد ٛزح   

َٞ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ْْ  حَُِّز١ ُٛ ًُ ُْزَشِّ  ك٢ِ ٣َُغ٤ُِّش ُْزَْلشِ  ح ح ْْ  اَِرح َكظ٠َّ َٝ ٘ظُ ِْيِ  ك٢ِ ًُ ُْلُ َٖ  ح َؿَش٣ْ َٝ ِْٜ  رِِش٣ق   رِ

كَِشُكٞحْ  ه٤َِّزَش   ُْ  َػخِفق   ِس٣ق   َؿخءْطَٜخ رَِٜخ َٝ َؿخءُٛ ؽُ  َٝ ْٞ َٔ ُْ ٖ ح ِٓ  َِّ ًُ   ٕ خ ٌَ حْ  َٓ ظَُّ٘ٞ َٝ  ْْ ُ َّٜ ْْ  أُِك٤وَ  أَٗ ِٜ  رِ

حْ  ُٞ َٖ  هللّاَ  َدَػ ْخِِِق٤ ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣ ْٖ  حُذِّ ٤ْظََ٘خ َُجِ ـَ ْٖ  أَٗ ِّٖ  َٛـِزِٙ  ِٓ ٌَُٗٞ ََُ٘  َٖ ِٓ  َٖ ًِِش٣ خ  ٣وَ ُْ (٣ٞٗظ( ٕٕ) حُؾَّ

 ك٢ ٣شًذ أٗٚ حإلٗغخٕ ٣ؾؼش ؿخثز٤ٖ ػٖ ٣ٝظٌِْ حُغل٤٘ش ك٢ ٝٝمؼْٜ أخزْٛ رٌْ، ٝؿش٣ٖ

 .ُألكذحع سحثغ طق٣ٞش ك٤ٚ حٌُش٣ْ حُوشإٓ. ؿخثذ ٝٛٞ ػ٘ٚ ٣ظلذع ٖٓ ٝٛ٘خى حُغل٤٘ش

 آ٣ش (ٖٕ) : 

 ٝحُلن؟ حُُشؽذ ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ

 ٣ٞفق ٣ؼ٢٘ حُُشؽذ، ٖٓ أػْ حُلن. ُِلن ٓ٘خهنخ   حُُشؽذ ٝل ُُِشؽذ ٓ٘خهنخ   ٤ُظ حُلن   

ْٕ ) ٣ؼ٢٘ رخُلن ٣خزش ل رٔخ ػ٘ٚ ٣ُٝخزش رخُشؽذ ٣ٞفق ل ٓخ أك٤خٗخ   رخُلن ِ ْْ  آَْٗغظُْ كَب ُْٜ٘ ح ِّٓ  ُسْؽذ 

َّٕ ). ًال كوخ ؟ ْٜٓ٘ آٗغظْ ٣وخٍ إٔ ٣ٌٖٔ َٛ( حُ٘غخء( ٙ) ُْ  ََُلن   َرُِيَ  اِ َِ  طََخخُف ْٛ ( ٗٙ) حَُّ٘خسِ  أَ

َٕ ( )ؿ ٣َْوظُُِٞ َٝ  َٖ ٤ْشِ  حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ ـَ َُْلنّ  رِ َِ ( )حُزوشس( ٔٙ) ح ِِ ْٔ ُ٤ُْ ِٚ  حَُِّز١ َٝ َُْلنُّ  َػ٤َِْ َّٕ ( )حُزوشس( 1ٕٕ) ح  اِ

َٞ  َٛـَزح ـُ  َُُٜ ُْوََق َُْلنُّ  ح ُِٜذٝحْ ( )ػٔشحٕ آٍ( ٕٙ) ح َؽ َٝ  َّٕ ٍَ  أَ ُعٞ ( ػٔشحٕ آٍ( 1ٙ) َكن   حُشَّ

( َُ حْط َٝ  ْْ ِٜ َّ  حْر٢َْ٘  َٗزَؤَ  َػ٤َِْ َُْلنِّ  آَد  حُشؽذ ٖٓ أػْ حُلن حُُشؽذ، ك٤ٜخ ٣قق ل ًِٜخ( حُٔخثذس( 7ٕ) رِخ

( ِٕ ُْ  اِ ٌْ ُُْل ِ  اِلَّ  ح ُـّ  ّلِلّ َُْلنَّ  ٣َوُ َّْ ) حُُشؽذ، ٣وـ ٣وخٍ إٔ ٣قق ل (حألٗؼخّ( 7٘) ح ٝحْ  ػُ  هللّاِ  ا٠َُِ ُسدُّ

 ُْ لَُٛ ْٞ َُْلنِّ  َٓ ُْ ( )حألٗؼخّ( ٕٙ)  ح ٌُ ُْ  هللّاُ  كََزُِ ٌُ َُْلنُّ  َسرُّ  كشم أٍٝ ٝٛزح. أػّْ  حُلن( ٣ٞٗظ( ٕٖ) ح

 إٔ ح٥خش حألٓش. حُُشؽذ رًش ك٤ٜخ ٣قق ل أٓٞس ك٢ ٣ُزًش ٝأٗٚ أػْ حُلن إٔ ٝحُشؽذ حُلن ر٤ٖ

 ٛزح رخُلن، حُوظَ ٗوٍٞ ػخّ، حُلن أٓخ رخُُشؽذ ٣ٞفق حُؼخهَ ،حُؼخهَ ك٢ ال ٣وخٍ ل حُُشؽذ

 أػّْ  حُلن أٝل  : كو٤وش أٓشحٕ ٛ٘خُي. كن ٝحُ٘خس كن حُـ٘ش حُلن، ٛٞ هللا ارٕ ُي، كن حُٔخٍ

 حُشؽذ ارٕ رخُؼخهَ، خخؿ حُُشؽذ أخشٟ ٗخك٤ش ٖٝٓ ٝؿ٤شٙ حإلٗغخٕ ػٖ رٚ ٣ُخزش حُُشؽذ ٖٓ

 . أػّْ  حُلن رخػظزخس سؽذح   كن ٤ُظ ٌُٖ كن ٛٞ سؽذ ًَ ًِٚ، حُلن ٤ُٝظ حُلن ٖٓ هغْ

 آ٣ش (ٖٖ) : 

 حُوٍٞ؟ كن ٓؼ٠٘ ٓخ .ٔ

ْٖ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٛٞ حُوٍٞ. حُؼزحد ُْٜ ػزض ٓؼ٘خٙ حُوشإٓ ك٢ حُوٍٞ كن    ٌِ َُ ٍُ  َكنَّ  َٝ ْٞ ُْوَ ٢ِّ٘ ح ِٓ 

 َّٕ أَلَ ْٓ َْ  أَلَ َٖ  َؿََّٜ٘ َّ٘شِ  ِٓ ـِ ُْ حَُّ٘خطِ  ح َٝ  َٖ ِؼ٤ َٔ  حُوٍٞ كن ا٠ُ اؽخسس حُوٍٞ كن ًِٔش. (حُغـذس( ٖٔ) أَْؿ

 ٣ٔظذ ٛزح حُؼزحد ػزٞص ك٢ ال طشد ُْ حٌُِٔش كوض ًٝزُي حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٢ حُوٍٞ كن. ٢٘ٓ

َّٕ ) ٓؼخٍ حُؼزحد ُْٜ ػزض أٝ حُؼزحد ُْٜ ٝؿذ رٔؼ٠٘ ربل حعظوقخء حُوشإٓ ؿ٤ٔغ ك٢ َٖ  اِ  حَُِّز٣

ْْ  َكوَّضْ  ِٜ َٔضُ  َػ٤َِْ ِِ َٕ  لَ  َسرِّيَ  ًَ ُٞ٘ ِٓ ْٞ ( 9ٙ) ٣ُْئ َُ َٝ  ْْ َُّ  َؿخءْطُٜ حْ  َكظ٠َّ آ٣َش   ًُ ُٝ َُْؼَزحدَ  ٣ََش َْ  ح ( 97) حأل٤َُِ

َزُِيَ ( )٣ٞٗظ َٔضُ  َكوَّضْ  ًَ ِِ َٖ  َػ٠َِ َسرِّيَ  ًَ ْْ  كََغوُٞحْ  حَُِّز٣ ُ َّٜ َٕ  لَ  أَٗ ُٞ٘ ِٓ  طشد ُْ ًِٜخ (٣ٞٗظ( ٖٖ) ٣ُْئ

 رٜزٙ ال طشد ُْ حٌُِٔش كوض أٝ حُوٍٞ كن حُذلُش، ٝٛزٙ حُٔؼ٠٘ رٜزح ال طشد ُْ حُوشإٓ ك٢

 .حُذلُش

 

117



 

22 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 آ٣ش (ٖ٘) : 

 ٣ٞٗظ؟ عٞسس ك٢ (٣ّٜذ١) ًِٔش ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٢ٛ  ٓخ .ٔ

َْ ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    َْ  هُ َٛ ٖ ِٓ ٌُْ آثِ ًَ ِْٜذ١ َّٖٓ ُؽَش َُْلنِّ  ا٠َُِ ٣َ َِ  ح ِْٜذ١ هللّاُ  هُ َِْلنِّ  ٣َ ُِ 

ٖ َٔ ِْٜذ١ أَكَ َُْلنِّ  ا٠َُِ ٣َ َّٖٓ ٣ُظَّزَغَ  إَٔ أََكنُّ  ح ِٜذ١ِّ لَّ  أَ َْٜذٟ إَٔ اِلَّ  ٣َ خ ٣ُ َٔ ْْ  كَ ٌُ ٤ْقَ  َُ ًَ  َٕ ٞ ُٔ ٌُ  {(ٖ٘} طَْل

 دحٍ حٗوِزض حُظخء ٓؼِّٞ ارذحٍ ك٤ٜخ ٝكقَ ٣ٜظذ١ طؼ٢٘ ٣ّٜذ١ ًِٔش حُِـ١ٞ حُظ٣ٌٖٞ ك٤غ ٖٓ

 .طض٣٘ض ٢ٛٝ( حّص٣٘ض) ًِٝٔش( ٣خظقٕٔٞ) ٢ٛٝ ٣ظ عٞسس ك٢( ٣خّقٕٔٞ) هُٞٚ ٓؼَ

 حُذحٍ طنؼ٤ق ك٤ٜخ ٤ُظ ٣ٜظذ١ ر٤٘ٔخ حُذحٍ ظنؼ٤قر( ٣ّٜذ١) ؿخءص ُٔخرح حُغئحٍ ٣زو٠   

 ٓؼَ ٓزخُـش ك٤ٚ حُظنؼ٤ق ٝػ٘ذٗخ. ٛئلء حٛظذحء ػذّ ك٢ رخُؾ أ١ حُٔزخُـش ٣ل٤ذ ٝحُظنؼ٤ق

 سر٘خ، (٣ٜظذ١) ٝحُزخه٢( ٣ّٜذ١) ك٤ٜخ ٝسدص حُظ٢ ًِٚ حُوشإٓ ك٢ حُٞك٤ذس ح٣٥ش ٛزٙ. ًّٝغش ًغش

 ال( ٣ٜظذ١) حإلٗغخٕ ك٢ حٌُالّ ًِٚ حُوشإٓ ٝك٢ حٛظذحثْٜ ػذّ ك٢ حُٔزخُـش ٣زًش إٔ أسحد طؼخ٠ُ

 ٝطٌؼ٤ش ٓزخُـش ٤ُق٤ش كؤُرذٍ حلٛظذحء ػذّ ك٢ ٓزخُـش ٝك٤ٜخ حألف٘خّ ك٢ كخٌُالّ ح٣٥ش ٛزٙ

 ُِٔزخُـش( ٣ّٜذ١ ل) ٝهخٍ أُرذٍ حإلٛظذحء ػذّ ك٢ ٓزخُـش حألف٘خّ ك٢. حُزؾش ٓؼَ ح٣غٞح ٝٛئلء

 حُوشإٓ ك٢ ٣شد ُْٝ ؽ٢ء كؼَ ػ٠ِ هخدسس ؿ٤ش ألٜٗخ ًخُزؾش ٤ُغض ٝحألف٘خّ. حُٜذح٣ش ػذّ ك٢

 كـخء حُزؾش ػٖ حُٜذح٣ش ٗل٢ ٝسد حُوشإٓ ًَ ك٢. ح٣٥ش ٛزٙ ك٢ ال حألف٘خّ ػٖ حُٜذح٣ش ٗل٢

 ػذّ ك٢ حُٔزخُـش ُزح حُٜذح٣ش ػذّ ك٢ ٓزخُـش ٝحُزقش حُغٔغ كوذ ٝارح. ٝطٜظذ١ ٣ٜظذ١ رِلع

 ٓظٞحطشس هشحءس ٝطٞؿذ. حُٔزخُـش حهظن٠ ُزح حألف٘خّ؟ طٜظذ١ ك٤ٌق( ٣ّٜذ١) ًِٔش ؿخءص حُٜذح٣ش

 (.٣ٜذ١)

َْ ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ .ٕ َْ  هُ َٛ ٖ ِٓ ٌُْ آثِ ًَ ِْٜذ١ َّٖٓ ُؽَش َُْلنِّ  ا٠َُِ ٣َ َِ  ح ِْٜذ١ هللّاُ  هُ َِْلنِّ  ٣َ ُِ ٖ َٔ ِْٜذ١ أَكَ  ا٠َُِ ٣َ

َُْلنِّ  َّٖٓ ٣ُظَّزَغَ  إَٔ أََكنُّ  ح ِٜذ١َِّ  لَّ  أَ َْٜذٟ إَٔ اِلَّ  ٣َ خ ٣ُ َٔ ْْ  كَ ٌُ َٕ  ٤ًَْقَ  َُ ٞ ُٔ ٌُ  ا٠ُ حعظخذحّ دلُش ٓخ ((ٖ٘) طَْل

 ُِلن؟ حُلن،

َشحهَ  حِٛذَٗــــخ) ر٘لغٚ ٣ظؼّذٟ. رخُالّ ٣ٝظؼذٟ( ا٠ُ) رـ ٣ٝظؼّذٟ ر٘لغٚ ٣ظؼّذٟ ٛذٟ حُلؼَ     حُقِّ

 َْ غظَو٤ِ ُٔ ِْٛذىَ  كَخطَّزِْؼ٢ِ٘( )حُلخطلش( حُلخطلش( ٙ) حُ ٣ّ خ ِفَشحه خ أَ ِٞ ( ا٠ُ) رـ ٣ظؼذٟ ،(ٓش٣ْ( ٖٗ) َع

ِْٜذ١) َُْلنِّ  ا٠َُِ ٣َ ِْٜذ١( )ح َ٣ َُْؼِض٣ضِ  ِفَشحهِ  ا٠َُِ َٝ ٤ذِ  ح ِٔ َُْل ِْٜذ١) رخُالّ ٣ٝظؼذٟ( عزؤ( ٙ) ح َِْلنِّ  ٣َ ُِ )

( َِ ُ  رَ ُّٖ  هللاَّ ُٔ َ٣  ْْ ٌُ ْٕ  َػ٤َِْ ْْ  أَ ًُ ِٕ  ََٛذح خ َٔ ٣ ْْ  إِ ُإِْلِ ٘ظُ ًُ  َٖ هَخُُٞحْ ( )حُلـشحص( 7ٔ) َفخِده٤ِ ذُ  َٝ ْٔ َُْل ِ  ح  ّلِلّ

خ َُِٜـَزح ََٛذحَٗخ حَُِّز١ َٓ َّ٘خ َٝ ْٜظَِذ١َ  ًُ ل َُِ٘ ْٞ َُ  ْٕ َُ  َؿخءصْ  َُوَذْ  هللّاُ  ََٛذحَٗخ أَ َخ ُسُع َُْلنِّ  َسرِّ٘ ( ٖٗ) رِخ

 :ٗلٜٔٚ كظ٠ طؼز٤ش ًَ دلُش ٓخ ٣زو٠. ٛذٟ حُلؼَ ٛزح ،(حألػشحف

َشحهَ  حِٛذَٗــــخ) ر٘لغٚ حُٔظؼذ١    َْ  حُقِّ غظَو٤ِ ُٔ  ُٖٝٔ حُقشحه ػ٠ِ ًخٕ ُٖٔ ٣وخٍ ٛزح ٓؼال  ( حُ

 ٣ٌٖٔ حُقشحه ػٖ رؼ٤ذح   ًخٕ ٖٓ. حُغ٤خم ٣لذدٛخ كخلص ك٢ ٣وخٍ ٛذٟ حُلؼَ ػ٘ٚ، رؼ٤ذح   ًخٕ

ِْٛذىَ  كَخطَّزِْؼ٢ِ٘) ألر٤ٚ ػ٤ِٚ حُغالّ ارشح٤ْٛ ًوٍٞ حُقشحه اٛذٗخ ُٚ ٗوٍٞ إٔ ٣ِّٞ خ ِفَشحه خ أَ ( َع

خ) حُُشُعَ هٍٞ. ػ٘ٚ رؼ٤ذ ٝاٗٔخ حُقشحه ػ٠ِ ٤ُظ ٝأرٞٙ َٓ ََ  أَلَّ  ََُ٘خ َٝ ًَّ َٞ هَذْ  هللّاِ  َػ٠َِ َٗظَ  ََٛذحَٗخ َٝ

 حُقشحه اٛذٗخ). حُقشحه ػ٠ِ ْٝٛ هللا أٗز٤خء ْٛ حُقشحه، ػ٠ِ ْٝٛ (ارشح٤ْٛ( ٕٔ) ُعزََُِ٘خ

 حُقشحه اٛذٗخ) هخُٞح حُقشحه ػ٠ِ ٓئٕٓ٘ٞ ٗغظؼ٤ٖ ٝا٣خى ٗؼزذ ا٣خى ٣وُٕٞٞ حُز٣ٖ( حُٔغظو٤ْ

 اٛذٗخ. حُقشحه ػٖ رؼ٤ذح   أٝ حُقشحه ػ٠ِ ٛٞ ُٖٔ ٣وُٜٞخ ر٘لغٚ حُٔظؼذ١ ارٕ. (حُٔغظو٤ْ

 .ك٤ٚ ٓخ ٝػ٢ِّ٘ٔ ػ٤ِٚ ػزّظ٢٘ أ١ حُغز٤َ ػ٠ِ ٛٞ ٣ٌٕٞ ٝهذ حُغز٤َ ػٖ رؼ٤ذح   ٣ٌٕٞ هذ حُغز٤َ
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 طوٍٞ كؼ٘ذٓخ. طلذ٣ذح   حُقشحه ػٖ رؼ٤ذح   ًخٕ ُٖٔ طوخٍ ح٣٥ش ك٢ حُٔٞؿٞدس( ا٠ُ) رـ حُٔظؼّذ١   

ٌُْ) ا٤ُٚ ك٤ٞفِي حُقشحه ػٖ رؼ٤ذ أٗض حُقشحه ا٠ُ حٛذ٢ٗ َُْلنِّ  ر٤َََْ٘٘خ كَخْك َل  رِخ  طُْؾِطوْ  َٝ

ِْٛذَٗخ ح حء ا٠َُِ َٝ َٞ َشحهِ  َع . حُقشحه ػ٠ِ ٤ُغٞح ٓخظِلٕٞ ْٜك ا٤ُٚ، أٝفِ٘خ أٗض( ؿ( ٕٕ) حُقِّ

َْ ) طؼخ٠ُ هخٍ ُزح َْ  هُ َٛ ٖ ِٓ ْ ٌُ آثِ ًَ ِْٜذ١ َّٖٓ ُؽَش َُْلنِّ  ا٠َُِ ٣َ   حُلن؟ ا٠ُ ٣ِٞفَ ٖٓ ْٜٓ٘ َٛ (ح

 ُِظؼ٤َِ، طؤط٢ حُالّ. حُٔ٘ظ٠ٜ ا٠ُ حألٓش، ؿخ٣ش ا٠ُ حُـخ٣ش، ا٠ُ ٝفَ ُٖٔ طٌٕٞ رخُالّ حُظؼذ٣ش   

 (. ٓغ٠ٔ ألؿَ) حُـخ٣ش لٗظٜخء ٝطغظؼَٔ حُِؼِْ ُطِذ

 (7ٖ) آ٣ش : 

ٌِظَخدُ  َرُِيَ ) ح٣٥ش ك٢( رُي) حإلؽخسس حعْ حعظخذحّ دلُش ٓخ .ٔ ُْ ِٚ  َس٣ْذَ  لَ  ح َٖ  ُٛذ ٟ ك٤ِ ظَّو٤ِ ُٔ ِْ  (حُزوشس( ٕ) ُِّ

 ٛزح؟ حإلؽخسس حعْ رذٍ

 ٣ز٤ٖ ٝحُز١ حُزّ ك٢ ٣غظؼَٔ ٝأك٤خٗخ   حُظؼظ٤ْ ك٢ ٣غظؼَٔ أك٤خٗخ   حلعْ ٗلظ حإلؽخسس حعْ   

" آخّ ُِٔظو٤ٖ حُز١ ٛزح" ٝحُؼ٘خء حُٔذف ك٢ طغظؼَٔ( ٛزح) ًِٔش. حُغ٤خم ٛٞ ر٤ٜ٘ٔخ حُلشم

ُ  رََؼغَ  حَُِّز١ أَََٛزح) حُزّ ك٢ ٣ٝغظؼَٔ  حُٔذف ك٢ طغظؼَٔ( ًزُي) (حُلشهخٕ( ٔٗ) َسُعٞل   هللاَّ

 أعٔخء ٖٓ( رُي. )ٝحُزّ ٛزح، ؿٔغ ٝٛئلء رُي ؿٔغ أُٝجي" رٔؼِْٜ كـج٢٘ آرخث٢ أُٝجي"

َّٖ  هَخَُضْ ) حإلؽخسس أعٔخء ٖٓ( طِي)ٝ حإلؽخسس ٌُ ٢ِ حَُِّز١ كََزُِ ظَُّ٘٘ ْٔ ُُ  ِٚ  طؼظ٤ْ،( ٣ٞعق( ٕٖ) ك٤ِ

 حلعظؼٔخٍ رُي ر٤ٖ ٤ٔ٣ض حُز١ كٜ٘خ طزًشٙ إٔ طش٣ذ ل حُزؼ٤ذ ٛزح طوٍٞ حُزّ ك٢ ٣ٌٕٞ ٝأك٤خٗخ  

 ٝأٗٚ حُش٣ذ ػٖ ٝرؼذٙ سطزظٚ ٝرؼذ ػِٞٙ ا٠ُ اؽخسس ٛ٘خ (ك٤ٚ س٣ذ ل حٌُظخد رُي). ٝحُغ٤خم

 طؼخ٠ُ ٝهللا حُزؼ٤ذ ػ٠ِ دلُش( ك٤ٚ س٣ذ ل حٌُظخد رُي) رٔؼِٚ ٣ئط٠ إٔ ٣غظط٤غ ل حُٔ٘خٍ رؼ٤ذ

إِ) حُغٞسس ٗلظ ك٢ هخٍ َٝ  ْْ ٘ظُ خ َس٣ْذ   ك٢ِ ًُ َّٔ َُْ٘خ ِّٓ ٖ رُِغَٞسس   كَؤْطُٞحْ  َػْزِذَٗخ َػ٠َِ َٗضَّ ِّٓ  ِٚ ْؼِِ حْدُػٞحْ  ِّٓ َٝ 

ْ ًُ ٖ ُؽََٜذحء ِّٓ  ِٕ ْٕ  هللّاِ  ُدٝ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ ْْ  كَبِٕ( ٖٕ) َفخِده٤ِ َُٖ طَْلَؼُِٞحْ  َُّ  رؼ٤ذ حألٓش ٛزح ((ٕٗ) طَْلَؼُِٞحْ  َٝ

 ٣غظؼَٔ ٝحُوشإٓ. ٓشطزظٚ ٝػِٞ رؼذٙ ا٠ُ اؽخسس حٌُظخد رُي ارٕ. رٔؼِٚ ٣ئط٠ إٔ حُٔ٘خٍ ػٖ

َّٕ ) ٓٞحهٖ ك٢ ٌُٖ( ٛزح) َٕ  َٛـَزح اِ ُْوُْشآ ِْٜذ١ ح ُّ  ٢َِٛ  َُِِّظ٢ِ ٣ِ َٞ  ٣ٜذ١ هخٍ ػ٘ذٓخ (حإلعشحء( 9) أَْه

 ل رؼ٤ذ ػخ٢ُ ٛٞ حٌُظخد رُي هخٍ ُٔخ ٌُٖ رٚ ٜٗظذ١ كظ٠ هش٣زخ   ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ أهّٞ ٢ٛ ُِظ٢

 ا٠ُ ٣ؾ٤ش ًِٔخ( رُي) ٣وَ ُْٝ( ٛزح) رـ ال حُوشإٓ ٣زًش ُْ اٗٚ ػْ. رٔؼِٚ ٣ئط٠ إٔ ٣غظطخع

أُِٝك٢َ )( ٛزح) رـ ٣ؾ٤ش حُوشإٓ ُٕ  ََٛزح ا٢ََُِّ  َٝ ُْوُْشآ ًُْ ح ِٚ  ألُِٗزَس خ( )حألٗؼخّ( 9ٔ) رِ َٓ َٝ  َٕ خ  َٛـَزح ًَ

 ُٕ ُْوُْشآ ٖ ٣ُْلظََشٟ إَٔ ح ِٓ  ِٕ ُٖ ( )٣ٞٗظ( 7ٖ) هللّاِ  ُدٝ ُـّ  َْٗل َٖ  َػ٤َِْيَ  َٗوُ ـِ  أَْكَغ ُْوََق خ ح َٔ َك٤َْ٘خ رِ ْٝ  أَ

َٕ  َٛـَزح ا٤َُِْيَ  ُْوُْشآ ِٖ  هَُ( )٣ٞعق( ٖ) ح َؼضِ  َُّجِ َٔ ُّٖ  حإِلٗظُ  حْؿظَ ـِ ُْ ح َِ  ٣َؤْطُٞحْ  إَٔ َػ٠َِ َٝ ْؼ ِٔ ِٕ  َٛـَزح رِ ُْوُْشآ  ح

َٕ  لَ  ِٚ  ٣َؤْطُٞ ْؼِِ ِٔ ْٞ  رِ َُ َٝ  َٕ خ ًَ  ْْ ح ُِزَْؼل   رَْؼُنُٜ ٤ِٜش   ٝٛٞ حُوشحءس ٖٓ حُوشإٓ ألٕ (حإلعشحء( 11) ظَ

 كَخطَّزِغْ  هََشْأَٗخُٙ  كَبَِرح) ٝهشآٗخ   هشحءس ٓقذس٣ٖ ُٚ هشأ ٓقذس، أفال   هشإٓ ًِٝٔش هشأ كؼَ ٓقذس

 هشحءس ٤ُظ رؼ٤ذ حٌُظخد. حُوشإٓ ٛٞ ٛزح ارٕ حُوش٣ذ طوشأ طوشأ كؼ٘ذٓخ. (حُو٤خٓش( 1ٔ) هُْشآَُٗٚ 

 حٌُظخد ر٤ٖ كشم ٛ٘خى. ًظخرخ   ٣غ٠ٔ حُٔللٞظ حُِٞف ك٢ ٝٛٞ آخش ٌٓخٕ ك٢ ٣ٌٕٞ هذ ٝاٗٔخ

 ُٔخ حٌُظخد ًِٔش ك٢ كظ٠. ٣ُوشأ كظ٠ هش٣زخ   ك٤ٌٕٞ حُوشإٓ أٓخ ٓظقٞس رؼذ ك٤ٚ كخٌُظخد ٝحُوشإٓ

ََٛزح) ًظخرخ   ٣وٍٞ أٗضُ٘خ ٣وٍٞ َقذِّم   ًِظَخد   َٝ َٛـَزح( )حألكوخف( ٕٔ) َػَشر٤ِّ خ َُِّغخٗ خ ُّٓ َُْ٘خُٙ  ًِظَخد   َٝ  أََٗض

زَخَسى   َقذِّمُ  ُٓ َٖ  حَُِّز١ ُّٓ ِٚ  ر٤َْ  ك٤ٚ س٣ذ ل حٌُظخد ٛزح حُزوشس آ٣ش ك٢ ٛ٘خ هخٍ ُٞ. (حألٗؼخّ( 9ٕ) ٣ََذ٣ْ

 رؼ٤ذ ٣ؼ٢٘ (طلؼِٞح ُٖٝ طلؼِٞح ُْ كبٕ) هخٍ ٗلغٚ حُغٞسس ك٢ ألٗٚ رٔؼِٚ ٣ئط٠ إٔ رؼ٤ذ ًٞٗٚ ٌُٖ

ِٙ  ػ٠ِ دٍ( رُي) حإلؽخسس كبعْ ػ٤ٌِْ ِّٞ  .ٓ٘ضُش ػِ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (1ٖ) آ٣ش : 

ْٕ ) ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ اِ َٝ  ْْ ْ٘ظُ خ َس٣ْذ   ك٢ِ ًُ َّٔ َُْ٘خ ِٓ ْٖ  رُِغَٞسس   كَؤْطُٞح َػْزِذَٗخ َػ٠َِ َٗضَّ ِٓ  ِٚ ْؼِِ حْدُػٞح ِٓ َٝ  ْْ ًُ ْٖ  ُؽََٜذحَء ِٓ 

 ِٕ ِ  ُدٝ ْٕ  هللاَّ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ ّْ ) ٝ( حُزوشس( ٖٕ) َفخِده٤ِ َٕ  أَ َْ  حْكظََشحُٙ  ٣َوُُُٞٞ ِٚ  رُِغَٞسس   كَؤْطُٞح هُ ْؼِِ حْدُػٞح ِٓ َٝ  ِٖ َٓ 

 ْْ ْٖ  حْعظَطَْؼظُ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ ْٕ  هللاَّ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ  ٣ٞٗظ؟( 1ٖ) َفخِده٤ِ

 حُزوشس عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ كوخٍ ٓٞمغ ٖٓ أًؼش ك٢ رخُوشإٓ ٝحُٔؾش٤ًٖ حٌُلخس طؼخ٠ُ هللا طلّذٟ   

( ْٕ اِ َٝ  ْْ ْ٘ظُ خ َس٣ْذ   ك٢ِ ًُ َّٔ َُْ٘خ ِٓ ْٖ  رُِغَٞسس   كَؤْطُٞح َػْزِذَٗخ َػ٠َِ َٗضَّ ِٓ  ِٚ ْؼِِ حْدُػٞح ِٓ َٝ  ْْ ًُ ْٖ  ُؽََٜذحَء ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ  هللاَّ

 ْٕ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ ّْ ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ ٝهخٍ(( ٖٕ) َفخِده٤ِ َٕ  أَ َْ  حْكظََشحُٙ  ٣َوُُُٞٞ ِٚ  رُِغَٞسس   كَؤْطُٞح هُ ْؼِِ حْدُػٞح ِٓ َٝ 

 ِٖ َٓ  ْْ ْٖ  حْعظَطَْؼظُ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ ْٕ  هللاَّ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ  .((1ٖ) َفخِده٤ِ

 رطخرغ ط٘طزغ آ٣ش ًَ ػْ( ٓؼِٚ)ٝ( ٓؼِٚ ٖٓ) ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ ك٢ حُلشم ِٗلع إٔ ٣٘زـ٢ أٝل     

 أٗ٘خ ٣ؼ٢٘ كٜزح ٓؼِٚ ٖٓ رؾ٢ء حثظ٢٘: ك٤وٍٞ أٓؼخل   حُؾ٢ء ُٜزح إ:  ٓؼال   هِ٘خ كبرح. ٛزح حُلشم

 ٝؿٞد ٣لظشك ل كٜزح ٓؼِٚ رؾ٢ء حثظ٢٘:  ٗوٍٞ ػ٘ذٓخ أٓخ حُؾ٢ء ُٜزح أٓؼخٍ ٝؿٞد ٗلظشك

 ُْ ٝإ رٚ حثظ٢٘ ٓٞؿٞدح   ًخٕ كبٕ ٣ٌٕٞ ل ٝهذ ٓؼ٤َ حُؾ٢ء ُٜزح ٣ٌٕٞ إٔ ٓلظَٔ ٌُ٘ٚ أٓؼخٍ

 .ر٤ٜ٘ٔخ حُشث٤ظ حُلشم ٛٞ ٛزح. ٓؼِٚ كخكؼَ ٓٞؿٞدح   ٣ٌٖ

 آ٣ش ٝك٢ (س٣ذ ك٢ ً٘ظْ ٝإ) حُزوشس عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ أٝل  .  ًِٜخ ح٣٥خص هزغ حألٓش ٛزح   

 ٓظ٘ش إٔ( حكظشحٙ) ٖٓ أػّْ  ٢ٛ (س٣ذ ك٢ ً٘ظْ إ) ؽي ٝرال( حكظشحٙ) طؼخ٠ُ هخٍ ٣ٞٗظ عٞسس

 أػْ حُش٣ذ أٓٞس( حكظشحٙ ٣وُٕٞٞ رؾش ٣ؼِٔٚ ٣وُٕٞٞ عخكش ٣وُٕٞٞ) حُش٣ذ أٓٞس أكذ حلكظشحء

 . حُش٣ذ أٓٞس ٖٓ ٝحكذ ٝحلكظشحء ،حلكظشحء ٖٓ ٝأْٛ

 هُٞٚ ٖٓ أػّْ ( س٣ذ ك٢ ً٘ظْ ٝإ) حُظلق٤َ ك٢ حُذخٍٞ هزَ ح٤ٌِ٤ُٜش إٔ ٗالكع أٗ٘خ ح٥خش ٝحألٓش .ٕ

 ُٔخرح؟( ٓؼِٚ) ٖٓ أػّْ ( ٓؼِٚ ٖٓ)ٝ( حكظشحٙ)

 ٖٓ هخٍ ٖٓ كْٜٔ٘( ٓؼِٚ ٖٓ) طؼخ٠ُ ُوُٞٚ حكظٔخ٤ُٖ ٝمؼٞح أْٜٗ ٗـذ حُٔلغش٣ٖ لكظ٘خ ُٞ   

 ٣٘طن حُز١ حأل٢ٓ حُشعٍٞ ٛزح ٓؼَ ٖٓ أ١ ٓؼِٚ ٖٓ إٔ هخُٞح ٝآخشٕٝ حُوشإٓ ٓؼَ ٖٓ أ١ ٓؼِٚ

 ٝػ٤ِٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ. ًخُشعٍٞ أ٢ٓ سؿَ ٓؼَ ٖٓ حُوشإٓ ٖٓ رغٞسس كخطٞح أ١ رخُلٌٔش

 ٓؼَ ٝٛٞ ٝحكذح   ٓؼ٠٘ ال طلظَٔ ل ك٢ٜ( ٓؼِٚ) أّ حُٔؼ٤٤ٖ٘ طلظَٔ ألٗٚ أػّْ ( ٓؼِٚ ٖٓ) كبٕ

 طلظَٔ حُِـش ٌُٖٝ حُوشإٓ ك٢ أظٜش حألٍٝ حلكظٔخٍ. حُؼخ٢ٗ حُٔؼ٠٘ طلظَٔ ٝل حُوشإٓ

 ٖٓ أػْ (ٓؼِٚ ٖٓ رغٞسس كخطٞح ػزذٗخ ػ٠ِ ٗضُ٘خ ٓٔخ س٣ذ ك٢ ً٘ظْ إ) كبٕ ٝػ٤ِٚ. حُٔؼ٤٤ٖ٘

 أػّْ ( ٓؼِٚ ٖٓ) ٝ حلكظشحء ٖٓ أػّْ  س٣ذ ك٢ ً٘ظْ إ ألٕ( ٓؼِٚ رغٞسس كخطٞح حكظشحٙ ٣وُٕٞٞ أّ)

 (.ٓؼِٚ) ٖٓ

 ٣ٞٗظ؟ عٞسس ك٢ ٓؼِٚ ٖٓ طؤط٠ إٔ ٣ٌٖٔ َٛ ٛ٘خ ٝٗغؤٍ .ٖ

 ٖٓ رغٞسس كخطٞح" رـ ٣ؤط٢ إٔ (حكظشحٙ ٣وُٕٞٞ أّ) ح٣٥ش ٓغ ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ ٣وٍٞ إٔ ٣قق ل   

 رذٕٝ" ٓؼِٚ" رخعظخذحّ ٢ٛ ًٔخ طؤط٢ إٔ ح٣٥ش ك٢ ؿخء ًٔخ حألفق ٝاٗٔخ( ٖٓ) ربمخكش "ٓؼِٚ

 رٔلظشٟ ٤ُظ ٛٞ ارٕ ٓؼَ ُٚ إٔ طلظشك" ٓؼِٚ ٖٓ" حعظخذحّ ألٕ( ٓؼِٚ رغٞسس كخطٞح" )ٖٓ"

 هخٍ ػ٘ذٓخ ألٗٚ( ٓؼِٚ ٖٓ رغٞسس طٞحكؤ) ٣وٍٞ إٔ( حكظشحٙ ٣وُٕٞٞ أّ) طؼخ٠ُ هُٞٚ رؼذ ٣قق ٝل

 ارٕ ٓؼ٤َ ُٚ ًخٕ ارح ٓلظشٟ ٣ٌٕٞ ٝل ٓلظشٟ ٤ُظ ٛٞ كبرٕ ُٚ ٓؼ٤َ ٝؿٞد حكظشك ٓؼِٚ ٖٓ

 ل أ١ رخألخشٟ أكذٛٔخ حعظزذحٍ ٣ٌٖٔ الك ،ُٚ ٓؼَ ٝؿٞد حكظشحك ٓغ حلكظشحء فلش ط٘ظل٢

 .٣ٞٗظ عٞسس ك٢( ٓؼِٚ ٖٓ) هٍٞ ٣ٌٖٔ ل ًٔخ حُزوشس ك٢( ٓؼِٚ) هٍٞ ٣ٌٖٔ
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حْدُػٞح) حُزوشس عٞسس آ٣ش ك٢ هخٍ طؼخ٠ُ أٗٚ أ٣نخ   ح٥خش ٝحألٓش    َٝ  ْْ ًُ ْٖ  ُؽََٜذحَء ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ ْٕ  هللاَّ  اِ

 ْْ ْ٘ظُ ًُ  َٖ حْدُػٞح) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ هخٍ ًٔخ حعظطؼظْ ٖٓ حدػٞح ٣وَ ُْٝ( َفخِده٤ِ َٝ  ِٖ َٓ  ْْ ْٖ  حْعظَطَْؼظُ ِٓ 

 ِٕ ِ  ُدٝ ْٕ  هللاَّ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ  عٞسس آ٣ش ك٢ طؤط٢ ُْٝ ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ ح٣٥ش ؿخءص ُٔخرح ٝٗغؤٍ( َفخِده٤ِ

 ٖٓ ٛ٘خى ارٕ ٓؼَ ُٚ إٔ حكظشك( ٓؼِٚ ٖٓ) هخٍ ػ٘ذٓخ حُزوشس عٞسس آ٣ش ك٢ أٗٚ ٝٗوٍٞ حُزوشس؟

 رٚ ؿخء رٔخ طؤط٢ إٔ حُْٜٔ ٌُٖ رٔغظط٤غ طؤط٢ إٔ حُْٜٔ ٤ُٝظ حُٔؼَ رٜزح ٣ؤط٢ إٔ حعظطخع

؟ ٤ُؤط٢ ال حُٔغظط٤غ طذػٞ كِٔخرح ـّ  أٗٚ هخُٔخ حُزوشس عٞسس ك٢ حُٔغظط٤غ طذػٞ ُٔخرح رخُ٘

 حُوٍٞ ٛزح ًخٕ إ ٤ُؾٜذٝح( ؽٜذحءًْ ٝحدػٞح) روُٞٚ ٣ؤط٢ إٔ فقّ  ٝاٗٔخ ٓؼَ ُٚ إٔ حكظشك

ٌّْ ؽخٛذ ا٠ُ ٣لظخؽ ارٕ كخُٔٞهق حُوٍٞ ٛزح ٓؼَ . حُو٤ُٖٞ ر٤ٖ ٤ُٝلٌْ رٚ ؿخءٝح رٔخ ٤ُؾٜذ ٓل

 هخُٞح ْٛ ٓؼِٚ، ٤ُلظش١( حعظطؼظْ ٖٓ ٝحدػٞح) ٣وٍٞ إٔ طوظن٢ كخ٣٥ش ٣ٞٗظ عٞسس آ٣ش ك٢ أٓخ

 ٝحدػٞح) طؼخ٠ُ كوُٞٚ ارٕ. ٣وُٕٞٞ ًٔخ ٓؼِٚ ٣لظش١ إٔ ٣غظط٤غ ٖٓ حدػٞح طؼخ٠ُ ك٤وٍٞ حكظشحٙ

 ك٢ أٓخ مٔ٘خ   حُٔغظط٤غ ٝدػٞس حُؾٜذحء دػٞس: أٓش٣ٖ هِذ طؼخ٠ُ ألٗٚ ٝأٝعغ أػّْ ( ؽٜذحءًْ

 .كوو ُِٔغظط٤غ كخُذػٞس ٣ٞٗظ عٞسس آ٣ش

 آ٣ش (ٕٗ) : 

ْْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ( ٖٓ) حعظؼٔخٍ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ .ٔ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ َٓ  َٕ ُؼٞ ِٔ ْٗضَ  ا٤َُِْيَ  ٣َْغظَ َ غُ  أَكَؤ ِٔ َّْ  طُْغ  حُقُّ

 ْٞ َُ خُٗٞح َٝ َٕ  َل  ًَ  ؟( ٣َْؼوُِِٞ

ٖ) ُلع ػ٠ِ ٣ؼٞد حُز١ رخإلكشحد ٓؼٜخ ٣ُزذأ حُؼشر٤ش عٖ٘ ك٢( ٖٓ) إٔ عخروخ   رًشٗخ     ٣ُئط٠ ػْ( َٓ

 . أٓؼِش ػذس ٝرًشٗخ حُٔؼ٠٘ ٣لّغش رخُز١

ْْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ رخُٔؼ٠٘ ٣لّغش ػْ( ٖٓ) رخإلكشحد ٣ؤط٢    ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ َٓ  ٍُ ْٕ  ٣َوُٞ َل  ٢ُِ حْثَز َٝ 

ُْلِْظَ٘شِ  ك٢ِ أََل  طَْلظ٢ِِّ٘ َّٕ  َعوَطُٞح ح اِ َٝ  َْ َّ ِل٤طَش   َؿَٜ٘ ُٔ َُ  َٖ خكِِش٣ ٌَ ُْ   (حُظٞرش( 9ٗ) رِخ

 ٣ؤط٢ ػْ حُٔلشد رق٤ـش أٝل   ٝطؤط٢ ٝحُٔئٗغ ٝحُٔزًش ٝحُٔؼ٠٘ ٝحُـٔغ ُِٔلشد طؤط٢( ٖٓ)   

َٖ ) ٓؼَ حُوشإٓ ك٢ حألًؼش ٛٞ ٝٛزح حُٔؼ٠٘ ٣خقـ رٔخ رؼذٛخ ح ك٤َِٜخ َخخُِِذ٣ َٖ  هَذْ  أَرَذ  ُ  أَْكَغ  َُُٚ  هللاَّ

 طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حرظذحء   ٣خقـ إٔ ٝحُز٤خٕ حُغ٤خم حهظن٠ ارح ال (حُطالم( ٔٔ) ِسْصه خ

( ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ َٓ  َٕ ُؼٞ ِٔ ْٗضَ  ا٤َُِْيَ  ٣َْغظَ َ غُ  أَكَؤ ِٔ َّْ  طُْغ ْٞ  حُقُّ َُ خُٗٞح َٝ َٕ  َل  ًَ  .(٣ٞٗظ( ٕٗ) ٣َْؼوُِِٞ

ْْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ش٣٘ظ ٓغ ٝحإلكشحد ٣غظٔؼٕٞ ٓغ حُـٔغ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ .ٕ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ َٓ  َٕ ُؼٞ ِٔ  ٣ْغظَ

ْٗضَ  ا٤َُِْيَ  َ غُ  أَكَؤ ِٔ َّْ  طُْغ ْٞ  حُقُّ َُ خُٗٞح َٝ َٕ  َل  ًَ ْْ ( ٕٗ) ٣َْؼوُِِٞ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ ْ٘ظُشُ  َٓ ْٗضَ  ا٤َُِْيَ  ٣َ َ ِْٜذ١ أَكَؤ ٢َ  طَ ْٔ ُُْؼ ْٞ  ح َُ َٝ 

خُٗٞح َٕ  َل  ًَ  ؟(٣ٞٗظ( ٖٗ) ٣ُْزِقُشٝ

 ٓخ ػخثن ٣لٍٞ هذ ٓلخمشس أٝ ٓغـذ ك٢ حُ٘خظش٣ٖ؟ أّ حُٔغظٔؼ٤ٖ حألًؼش أ١ّ  ٗغؤٍ ٛ٘خ   

 حٌُؼشس ٓغ رخُـٔغ طؼخ٠ُ كـخء أًؼش ا٤ُٚ ٣غظٔؼٕٞ ٖز٣حُ ٌُٖ حُخط٤ذ ا٠ُ حُ٘ظش دٕٝ

 ك٢ حلعظؼٔخٍ ٛزح ٝسد ٝهذ حُ٘غز٤ش ُِوِِّش ًخٕ ُٝٞ( ٣٘ظش) حُوِش ٓغ رخإلكشحد ٝؿخء( ٣غظٔؼٕٞ)

 ٤ُٝظ ُِٔالثٌش دحثٔخ   حُزشسس ٣غظؼَٔ ٝحألرشحس حُزشسس حُوشإٓ ٣غظؼَٔ حُٔؼخٍ عز٤َ كؼ٠ِ حُوشإٓ

 .ُِ٘خط حألرشحس ٣ٝغظؼَٔ حُظٌغ٤ش، رـٔغ كـخء( ٗغز٤ش ًؼشس) رشسس ًِْٜ حُٔالثٌش ألٕ ُِ٘خط

 إٔ ُِ٘ظش ٝحإلكشحد ُِغٔغ حُـٔغ حعظؼٔخٍ ٣ٌٕٞ هذ أٗٚ ك٤ٜخ هخٍ حُٔغظٔؼ٤ٖ أكذ ٓذحخِش ٝك٢   

 .ٓزخؽشح   ال ٣ٌٕٞ كال ظشحُ٘ أٓخ ٓزخؽش ٝؿ٤ش ٓزخؽشح   ٣ٌٕٞ حُغٔغ
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ُْْٜ٘) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ ُٔخرح .ٖ ِٓ َٝ ٖ َّٓ  َٕ ُؼٞ ِٔ غُ  أَكَؤَٗضَ  ا٤َُِْيَ  ٣َْغظَ ِٔ َّْ  طُْغ ْٞ  حُقُّ َُ خُٗٞحْ  َٝ َٕ  لَ  ًَ  ٣َْؼوُِِٞ

ُْٜ٘) هخٍ ػْ حُغٔغ ٓغ حُٕ٘ٞ ٝاػزخص حُـٔغ رق٤ـش ((ٕٗ) ِٓ َٝ ٖ ِْٜذ١ أَكَؤَٗضَ  ا٤َُِْيَ  ٣َ٘ظُشُ  َّٓ ٢َ  طَ ْٔ ُُْؼ  ح

 ْٞ َُ خُٗٞحْ  َٝ َٕ  لَ  ًَ  حُ٘ظش؟ ٓغ رخُٔلشد ((ٖٗ) ٣ُْزِقُشٝ

 ك٢ كظ٠ ٣٘ظشٕٝ، حُز٣ٖ ٖٓ أًؼش حُٔغظٔؼٕٞ. ػ٘ٚ ٝأؿز٘خ ٓشس ٖٓ أًؼش طٌشس حُغئحٍ ٛزح   

ؼُش حُٔغظٔؼٕٞ آخش ٌٓخٕ ك٢ أٝ حُٔغـذ ك٢ حُخطزش  حُٔغظٔؼٕٞ ًخٕ كِٔخ ه٤َِ ٝحُ٘خظش٣ٖ ًُ

 ْٜٓ٘ ًِٚ ْٜٓ٘ هخٍ(. ٣٘ظش) رخُٔلشد ؿخء أهَ حُ٘خظش٣ٖ ًخٕ ُٝٔخ( ٣غظٔؼٕٞ) رخُـٔغ ؿخء أًؼش

 حُ٘خظش٣ٖ ٖٓ أًؼش ْٝٛ ٓغظٔؼ٤ٖ ْٜٓ٘ خٔغش، أٝ أؽخخؿ رؼؾشس ٓلذٝدس كجش ٤ُغٞح ْٝٛ

 رخٌُؼشس كـخء حُ٘خظش٣ٖ ٖٓ أًؼش هطؼخ   حُٔغظٔؼ٤ٖ ٌُٖٝ ٣٘ظش ٖٓ ْٜٝٓ٘ ٣غظٔؼٕٞ ٖٓ ْٜٓ٘

 .حألهَ ٓغ ٝرخُٔلشد حُٔغظٔؼ٤ٖ ٓغ حُـٔغ ػ٠ِ حُذحُش رخُٞحٝ
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 (02( إلى اٌَت )24مه اٌَت ): الثبلثالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ٘ٗح٣٥خص – ٘ٙ ) رؼذ إٔ ر٤٘ض ح٣٥خص حُغخروش أكٞحٍ حٌُلخس ٝطٌز٣زْٜ ُِوشحٕ حٌُش٣ْ ٝحُ٘ز٢ ف٠ِ هللا

 .حُلؾش ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ أٛٞحٍ رحًشح   ،ٛ٘خ رخُٞػ٤ذ رخُـضحء أطزؼٚػ٤ِٚ ٝعِْ 

 ( 7٘ح٣٥خص – ٙٔ ) حُزؼغ ؿخء حُشعخُش ،حُؼالع حُغخروش :حُظٞك٤ذرؼذ ر٤خٕ حُؼوخثذ حُؼالع ك٢ ح٣٥خص ،

 .ٝٓوخفذٙ ُِوشإٓٛ٘خ دٝس حُ٘قق ٝحُظز٤ًش رزًش حُظؾش٣غ حُؼ٢ِٔ 

 ( 7ٓ – ٕٙح٣٥خص )كخٍ ٛ٘خ رًش ُؼزخدٙ، ظٚٝٓشحهز ػِٔٚ عؼش ُؼزخدٙ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ هللا ر٤ٖ إٔ رؼذ 

 .حُو٤خٓش ٣ّٞ حُـضحء كغٖ ُْٜ حُز٣ٖ و٤ٖظحُٔ حُؾخًش٣ٖ

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 ( ٖٗآ٣ش : )ٝٓخ ٝأػٔخُٚ ٝأخالهٚ ٝٛذ٣ٚ ٝعِْ، ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُ٘ز٢ كخُش ا٠ُ حُ٘ظش إٔ ػ٠ِ حُذ٤َُ ٓخ 

 حألدُش؟ ٖٓ ؿ٤شٙ ػٖ حُزق٤ش ٣ٌل٢ ٝأٗٚ رٚ، ؿخء ٓخ ٝفلش فذهٚ ػ٠ِ حألدُش أػظْ ٖٓ ا٤ُٚ ٣ذػٞ

 .(ا٤ُي ٣٘ظش ٖٓ ْٜٝٓ٘)   

 (حُؼ٢ٔ طٜذ١ أكؤٗض) ٛئلء طٜذ١ ل كٌزُي ٣زقشٕٝ ل ًخٗٞح ُٝٞ حُؼ٢ٔ طٜذ١ ل أٗي كٌٔخ . 

 ( ٗٗآ٣ش : ) ( َّٕ َ  اِ ُْ  ل هللاَّ  . كغ٘خطْٜ ٖٓ ٣٘وـ ٝل ع٤جخطْٜ، ك٢ ٣ض٣ذ كال ( َؽ٤ْج خ حَُّ٘خطَ  ٣َْظِِ

 ( ٗٗآ٣ش : ) ( َّٖ ٌِ َُ ْْ  حَُّ٘خطَ  َٝ ْٗلَُغُٜ َٕ  أَ ٞ ُٔ  رُي؟ ٣ٌٕٞ ٤ًق ( ٣َْظِِ

 أعٔخػْٜ ػ٠ِ ٝحُخظْ هِٞرْٜ، ػ٠ِ رخُطزغ رُي رؼذ هللا ك٤ؼخهزْٜ ٣وزِٞٗٚ، كال حُلن ٣ـ٤جْٜ   

 . ٝأرقخسْٛ

 ( ٘ٗآ٣ش : ) َّ ْٞ َ٣ َٝ (  ْْ ْٕ  ٣َْلُؾُشُٛ ؤَ ًَ  ْْ ِْزَؼُٞح َُ َٖ  َعخَػش   اِل ٣َ َخسِ  ِٓ َٕ  حَُّٜ٘ ْْ  ٣َظََؼخَسكُٞ  حٗونخء هللا ؽزٚ رٔخرح ...(ر٤ََُْٜ٘

    حُذ٤ٗخ؟

 ك٤ٚ، س٣ذ ل ٤ُّٞ ٝؿٔؼْٜ حُ٘خط كؾش ارح طؼخ٠ُ هللا ٝإٔ حُذ٤ٗخ، حٗونخء عشػش ػٖ طؼخ٠ُ، ٣خزش   

 ك٢ ًلخُْٜ ر٤ْٜ٘، ٣ظؼخسكٕٞ ْٝٛ رئط، ٝل ٗؼ٤ْ ػ٤ِْٜ ٓش ٓخ ًٝؤٗٚ ٜٗخس، ٖٓ عخػش ال ُزؼٞح ٓخ ًؤْٜٗ

 .حُذ٤ٗخ

 ح٤ُّٞ؟ ٛزح ٗظ٤ـش ٓخ 

 حُٔغظو٤ْ حُقشحه ا٠ُ ٜٓظذ٣ٖ ًخٗٞح ٝٓخ هللا رِوخء ًزرٞح حُز٣ٖ ٣ٝخغش حُٔظوٕٞ، ٣شرق ح٤ُّٞ ٛزح كل٢   

 . حُ٘خس دخٍٞ ٝحعظلوٞح حُ٘ؼ٤ْ، كخطْٜ ك٤غ حُو٣ْٞ، ٝحُذ٣ٖ

 ( ٙٗآ٣ش : )خ َّٓ اِ َٝ ْْ  حَُِّز١ رَْؼلَ  ُِٗش٣ََّ٘يَ  ) ْٝ  َِٗؼُذُٛ ك٤َََّّ٘يَ  أَ َٞ ْْ  كَب٤ََُِْ٘خ َٗظَ ْشِؿُؼُٜ   سعُٞٚ؟ هللا ع٠ِ رٔخرح ...(َٓ

 ٗؼذْٛ حُز١ ٣ق٤زْٜ إٔ رذ ل كبْٜٗ ُْٜ، طغظؼـَ ٝل حٌُٔزر٤ٖ، ٛئلء ػ٠ِ حُشعٍٞ أ٣ٜخ طلضٕ ل   

 ا٠ُ ٓشؿؼْٜ كبٕ حُٞكخس، رؼذ ح٥خشس ك٢ ٝآخ. ٗلغي رٚ ٝطوش رؼ٤٘ي، كظشحٙ حُذ٤ٗخ ك٢ آخ. حُؼزحد ٖٓ

 ُْٜ، حُؾذ٣ذ حُٞػ٤ذ كل٤ٚ ؽ٤ٜذ، ؽ٢ء ًَ ػ٠ِ ٝهللا ٝٗغٞٙ، أكقخٙ ٣ؼِٕٔٞ، ًخٗٞح رٔخ ٝع٤٘زجْٜ هللا،

 . ٝػخٗذٝٙ هٞٓٚ ًزرٚ حُز١ ُِشعٍٞ ٝحُظغ٤ِش
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 ( 7ٗآ٣ش : ) َِّ ٌُ ُِ َٝ ش   ) َّٓ ٍ   أُ ْْ  َؿخءَ  كَبَِرح َسُعٞ ْْ  هُِن٢َ  َسُعُُُٜٞ ُْوِْغوِ  ر٤ََُْٜ٘ ْْ  رِخ ُٛ َٕ  ل َٝ ٞ ُٔ  ٣ذػٕٞ ٓخرح ...(٣ُْظَِ

  حُغخروش؟ حألْٓ أٗز٤خء ا٤ُٚ

    ( َِّ ٌُ ُِ ش   َٝ َّٓ ٍ  )  حُٔخم٤ش حألْٓ ٖٓ(  أُ ْْ  َؿخءَ  كَبَِرح) . ٝد٣٘ٚ هللا طٞك٤ذ ا٠ُ ٣ذػْٞٛ ( َسُعٞ  ( َسُعُُُٜٞ

 .حٌُٔزر٤ٖ ٝاٛالى حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ر٘ـخس رخُوغو ر٤ْٜ٘ هللا ك٤ون٢ آخشٕٝ، ًٝزرٚ رؼنْٜ، فذهٚ رخ٣٥خص،

 ( ْْ ُٛ َٕ  ل َٝ ٞ ُٔ  ك٤ِلزس ؿشْٜٓ، رـ٤ش ٣ؼزرٞح أٝ حُلـش، ٝر٤خٕ حُشعٍٞ اسعخٍ هزَ ٣ؼزرٞح كِْ ( ٣ُْظَِ

 . رؤُٝجي كَ ٓخ رْٜ ك٤لَ ح٤ٌُِٜٖٔ، حألْٓ ٓؾخرٜش ٖٓ ُي حٌُٔزرٕٞ

 ( 1ٗآ٣ش : )(فخده٤ٖ ً٘ظْ إ حُٞػذ ٛزح ٓظ٠) ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُ٘ز٢ ٖٓ هِزٞح ٓخرح 

 حألٓش ٖٓ ُٚ ٤ُظ كبٗٚ ٝعِْ، ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُ٘ز٢ ٖٓ هِزٞٙ ك٤غ ْٜٓ٘، ظِْ ٝٛزح حُؼوٞرش حعظزطجٞح   

 ٣٘ضُٚ طؼخ٠ُ، هللا كٖٔ ػ٤ِْٜ، حُؼزحد ٝاٗضحٍ كغخرْٜ ٝأٓخ. ُِ٘خط ٝحُز٤خٕ حُزالؽ ػ٤ِٚ ٝاٗٔخ ؽ٢ء،

 . حإل٤ُٜش ُلٌٔظٚ حُٔٞحكن ك٤ٚ، هذسٙ حُز١ ٝحُٞهض ك٤ٚ، أؿِٚ حُز١ حألؿَ ؿخء ارح ػ٤ِْٜ

 ( 9ٗآ٣ش : )( ٣غظوذٕٓٞ ٝل عخػش ٣غظؤخشٕٝ كال أؿِْٜ ؿخء ارح) حُؼزحد ػ٤ِْٜ ٣٘ضٍ ٓظ٠ 

 ٝل عخػش ٣غظؤخشٕٝ ل حُٞهض رُي ؿخء كبرح حإل٤ُٜش ُلٌٔظٚ حُٔٞحكن هللا هذسٙ حُز١ حُٞهض ؿخء ارح   

 ٣شد ل ٗضٍ ارح حُز١ هللا رؼزحد ٓغظؼـِٕٞ كبْٜٗ رخُؼزحد، حلعظؼـخٍ ٖٓ حٌُٔزرٕٞ ك٤ِلزس ٣غظوذٕٓٞ،

 . حُٔـش٤ٖٓ حُوّٞ ػٖ رؤعٚ

 ( ٓ٘آ٣ش : )( َْ ْْ  هُ ْٕ  أََسأ٣َْظُ ْْ  اِ ًُ ْٝ  ر٤ََخط خ َػَزحرُُٚ  أَطَخ ح أَ خَرح ََٜٗخس  َٓ  َُ ـِ ُْ٘ٚ  ٣َْغظَْؼ ِٓ  َٕ ٞ ُٓ ِش ـْ ُٔ ُْ  حُؼزحد ٝهغ ارح (ح

 . رٜخ حعظؼـِٞح رؾخسس ٝأ١ ٣غظؼـَ ؽ٢ء كؤ١ ؿلِظٌْ ٝهض أٝ ٌْٗٞٓ ٝهض

 َٛ هللا؟ ػزحد كٍِٞ ك٤ٖ حإل٣ٔخٕ ٣٘لغ 

 .هللا ػزحد كٍِٞ ك٤ٖ حإل٣ٔخٕ ٣٘لغ ل   

 ( ٔ٘آ٣ش : )خ ُْٜ ٣وخٍ ٓخرح  ؟٣ئٕٓ٘ٞ أْٜٗ صػٔٞح حُظ٢ حُلخٍ طِي ك٢ ٝػظخر خ طٞر٤خ 

 كٜزح (طغظؼـِٕٞرٚ  ً٘ظْ ٝهذ) حإل٣ٔخٕ طذػٕٞ (طغظؼـِٕٞ رٚ ً٘ظْ ٝهذ آُجٖ رٚ آٓ٘ظْ ٝهغ ٓخ ارح أػْ)   

  رٚ حعظؼـِظْ ٓخ ٝٛزح أ٣ذ٣ٌْ ػِٔض ٓخ

 ( ٕ٘آ٣ش : )حُو٤خٓش؟ ٣ّٞ ًلشٝح ُِز٣ٖ ٣وخٍ ٓخرح 

 ك٤ٚ طخِذٕٝ حُز١ حُؼزحد أ١ (حُخِذ ػزحد رٝهٞح ظِٔٞح ُِز٣ٖ ه٤َ ػْ) أػٔخُْٜ ٣ٞكٕٞ حُو٤خٓش ٣ّٞ   

 .ًٝلشًْ ٝٓؼخف٤ٌْ طٌز٣زٌْ ؿضحء ٝٛزح عخػش ػٌْ٘ ٣لظش ٝل

 ( ٖ٘آ٣ش : ) ( َْ٘زِجَُٞٗي ٣َْغظَ َٞ  أََكن   َٝ  هللا؟ سعٍٞ حٌُٔزٕٞ ٣غظخزش رٔخرح ( ُٛ

 .ٝحُشؽخد حُظز٤ٖ ٝؿٚ ػ٠ِ ل ٝحُؼ٘خد، حُظؼ٘ض ٝؿٚ ػ٠ِ حٌُٔزرٕٞ ٣غظخزشٝٗي   

َٞ  أََكن  )     ح إ رؤػٔخُْٜ، حُؼزخد ٝؿضحء حُٔؼخد، ٤ُّٞ ٓٞطْٜ رؼذ ٝرؼؼْٜ حُؼزخد، كؾش أفل٤ق ( ُٛ  خ٤ش 

ح ٝإ كخ٤ش،   كؾش؟ ؽش 

 ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُشعٍٞ أؿخد ٓخرح 

    ( َْ خ ُْٜ ( هُ  ٔ َسر٢ِّ ا١ِ) : ٝحُزشٛخٕ حُٞحمق رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ٓغظذل فلظٚ، ػ٠ِ ٓوغ َٝ  ُ  ل ( ََُلن   اَِّٗٚ

 . طؼظش٣ٚ ؽزٜش ٝل ك٤ٚ ٓش٣ش

خ)     َٓ َٝ  ْْ ْٗظُ َٖ  أَ ِض٣ ـِ ْؼ ُٔ  أخشٟ ٓشس ٣ؼ٤ذًْ ًزُي ؽ٤ج خ، طٌٞٗٞح ُْٝ خِوٌْ حرظذأ كٌٔخ ٣زؼؼٌْ، إٔ ّلل ( رِ

 .رؤػٔخٌُْ ٤ُـخص٣ٌْ
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 ( ٗ٘آ٣ش : )ّٞحُظخُٔش حُ٘لظ كخٍ ٢ٛ ٓخ حُو٤خٓش ٣ ( ْٞ َُ َٝ  َّٕ َِّ  أَ ٌُ َٔضْ  َْٗلظ   ُِ خ ظََِ   ( حألَْسكِ  ك٢ِ َٓ

    (ٝ ْٞ َُ  َّٕ َِّ  أَ ٌُ َٔضْ  َْٗلظ   ُِ خ)  ؿ٤ٔغ ٝحُٔؼخف٢ رخٌُلش ( ظََِ  ٝؿ٤شٛٔخ، ٝكنش رٛذ ٖٓ ( حألْسكِ  ك٢ِ َٓ

ِٚ  لْكظََذصْ )  هللا ػزحد ٖٓ رٚ ُظلظذ١  ػ٠ِ ٝحُؼوخد، ٝحُؼٞحد ٝحُنش حُ٘لغ ٝاٗٔخ رُي، ٗلؼٜخ ُٝٔخ ( رِ

 . ٝحُغ٤جش حُقخُلش حألػٔخٍ

 حُ٘ظ٤ـش؟ ٢ٛ ٓخ 

ٝح)ٝ    شَ )  ظِٔٞح حُز٣ٖ (أََعشُّ َٓ خ حََُّ٘ذح َّٔ ح َُ ُٝ َُْؼَزحدَ  َسأَ  ٓ٘خؿ، ك٤ٖ ٝلص هذٓٞح، ٓخ ػ٠ِ ٗذٓٞح ( ح

هُِن٢َ ) َٝ  ْْ ُْوِْغوِ  ر٤ََُْٜ٘  . حُٞؿٞٙ ٖٓ رٞؿٚ ك٤ٚ ؿٞس ٝل ظِْ ل حُز١ حُظخّ حُؼذٍ: أ١ ( رِخ

 ( ٘٘آ٣ش : ) (أَل  َّٕ ِ  اِ خ ّلِلَّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ حألْسكِ  حُغَّ  ٝع٤لٌْ ٝحُوذس١، حُذ٢٘٣ رلٌٔٚ ك٤ْٜ هللا كٌْ (َٝ

 ٛٞ؟ ٓخ حُـضحث٢ رلٌٔٚ ك٤ْٜ

 ( ٘٘آ٣ش : ) (أَل  َّٕ ْػذَ  اِ َٝ  ِ َّٖ  َكن   هللاَّ ٌِ َُ َٝ  ْْ ؼََشُٛ ًْ َٕ  ل أَ ٞ ُٔ  ُْ سرٔخ رَ هللا، ُِوخء ٣غظؼذٕٝ ل كِزُي ( ٣َْؼَِ

 . ٝحُؼو٤ِش حُ٘و٤ِش ٝحُزشح٤ٖٛ حُوطؼ٤ش حألدُش ػ٤ِٚ طٞحطشص ٝهذ رٚ، ٣ئٓ٘ٞح

 ( ٙ٘آ٣ش : ) ( َٞ ٤ضُ  ٣ُْل٢ِ٤ ُٛ ِٔ ُ٣  حُٔظقشف؟ ٖٓ ( َٝ

 ٣ـخص٣ٌْ حُو٤خٓش، ٣ّٝٞ رُي ك٢ ُٚ ؽش٣ي ل ، حُظذر٤ش أٗٞحع ٝعخثش ٝحإلٓخطش، رخإلك٤خء حُٔظقشف ٛٞ   

 . ٝؽشٛخ خ٤شٛخ رؤػٔخٌُْ

 ( 7٘آ٣ش : )(َخ ٣َخ ْْ  هَذْ  حَُّ٘خطُ  أ٣َُّٜ ٌُ ِػظَش   َؿخَءْط ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ ِؽلَخء   َسرِّ خ َٝ َٔ ُذٝسِ  ك٢ِ ُِ ُٛذ ٟ حُقُّ ش   َٝ َٔ َسْك َٝ 

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ   ٢ٛ؟ ٓخ ُِؼزخد حُنشٝس٣ش حُلغ٘ش حُوشإٓ أٝفخف رزًش حُخِن هللا سؿذ (ُِ

َخ ٣َخ)  .ٔ ْْ  هَذْ  حَُّ٘خطُ  أ٣َُّٜ ٌُ ِػظَش   َؿخَءْط ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ  ُغخو حُٔٞؿزش حألػٔخٍ ػٖ ٝط٘زسًْ طؼظٌْ،: أ١ ( َسرِّ

 . ٝٓلخعذٛخ آػخسٛخ رز٤خٕ ػٜ٘خ ٝطلزسًْ ُؼوخرٚ حُٔوظن٤ش هللا،

ِؽلَخء  )  .ٕ خ َٝ َٔ ُذٝسِ  ك٢ِ ُِ  حُقخدس حُؾٜٞحص أٓشحك ٖٓ حُقذٝس ك٢ ُٔخ ؽلخء حُوشإٓ، ٛزح ٝٛٞ ( حُقُّ

 حُٔٞحػع ٖٓ ك٤ٚ ٓخ كبٕ ح٤ُو٢٘٤، حُؼِْ ك٢ حُوخدكش حُؾزٜخص، ٝأٓشحك ُِؾشع حلٗو٤خد ػٖ

 ٖٓ ك٤ٚ ٓخ ًٝزُي ٝحُشٛزش حُشؿزش ُِؼزذ ٣ٞؿذ ٓٔخ ٝحُٞػ٤ذ، ٝحُٞػذ ٝحُظش٤ٛذ، ٝحُظشؿ٤ذ

 ك٢ حُوخدكش حُؾزٚ ٣ض٣َ ٓٔخ ر٤خٕ، أكغٖ ٝر٤ٜ٘خ حُظقش٣ق، ؿخ٣ش هللا فشكٜخ حُظ٢ ٝحألدُش حُزشح٤ٖٛ

 . ح٤ُو٤ٖ دسؿخص أػ٠ِ ا٠ُ حُوِذ رٚ ٣ٝقَ حُلن،

ُٛذ ٟ)  .ٖ ش   َٝ َٔ َسْك َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ  حُخ٤ش ٖٓ ٣لقَ ٓخ ٢ٛ ٝحُشكٔش رٚ ٝحُؼَٔ رخُلن حُؼِْ ٛٞ كخُٜذٟ(  ُِ

 أًَٔ ٝحُشكٔش حُٞعخثَ، أؿَ كخُٜذٟ رٚ، حٛظذٟ ُٖٔ ٝح٥ؿَ، حُؼخؿَ ٝحُؼٞحد ٝحإلكغخٕ،

 كقَ ٝارح. حُٔئ٤ٖ٘ٓ كن ك٢ ال سكٔش ٣ٌٕٞ ٝل رٚ، ٣ٜظذ١ ل ٌُٖٝ ٝحُشؿخثذ، حُٔوخفذ

 .ٝحُلالف حُغؼخدس كقِض ػ٘ٚ، حُ٘خؽجش حُشكٔش ٝكِض حُٜذٟ،

 ( 1٘آ٣ش : )؟ (ٝرشكٔظٚ هللا رلنَ هَ)ٝٗؼٔش  ٓ٘ٚ ٝأػظْ هللا كنَ ٛٞ ٓخ 

ِٚ ) ، ػزخدٙ ػ٠ِ رٚ هللا طلنَ ٝكنَ ٝٓ٘ش، ٗؼٔش أػظْ ٛٞ حُز١ حُوشإٓ، ٛٞ حُز١    ظِ َٔ رَِشْك  حُذ٣ٖ ( َٝ

٤َِْْلَشُكٞح كَزَِزُِيَ )  ٝٓؼشكظٚ ٝٓلزظٚ هللا ٝػزخدس ٝحإل٣ٔخٕ، َٞ  كَ خ َخ٤ْش   ُٛ َّٔ ِٓ  َٕ ُؼٞ َٔ ـْ  حُذ٤ٗخ ٓظخع ٖٓ ( ٣َ

 . ُٝزحطٜخ

 ٓنٔلَ ٛٞ ٓٔخ حُذ٤ٗخ، ك٢ ٓخ ؿ٤ٔغ ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ، ٗغزش ل حُذحس٣ٖ، رغؼخدس حُٔظقِش حُذ٣ٖ ك٘ؼٔش   

 . هش٣ذ ػٖ صحثَ
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 ( 1٘آ٣ش : )ٝسكٔظٚ؟ رلنِٚ رخُلشف هللا أٓش ُٔخرح 

 حُؼِْ ك٢ حُشؿزش ٝؽذس ٝهٞطٜخ، طؼخ٠ُ، ّلل ٝؽٌشٛخ ٝٗؾخهٜخ، حُ٘لظ حٗزغخه ٣ٞؿذ ٓٔخ رُي ألٕ   

 حُلشف أٝ ُٝزحطٜخ، حُذ٤ٗخ رؾٜٞحص حُلشف رخالف ٓلٔٞد، كشف ٝٛزح ٜٓ٘ٔخ، صد٣خدُأل حُذحػ٢ ٝحإل٣ٔخٕ

َّٕ  طَْلَشفْ  ل: ُٚ هخسٕٝ هّٞ[  ػٖ طؼخ٠ُ]  هخٍ ًٔخ ٓزّٓٞ ٛزح كبٕ رخُزخهَ، َ  اِ َٖ  ٣ُِلذُّ  ل هللاَّ ُْلَِشِك٤  .  ح

خ: حُشعَ رٚ ؿخءص ُٔخ حُٔ٘خهل حُزخهَ ٖٓ ػ٘ذْٛ رٔخ كشكٞح حُز٣ٖ ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ ًٝٔخ    َّٔ ْْ  كََِ  َؿخَءْطُٜ

 ْْ َخصِ  ُسُعُُِٜ ُْز٤َِّ٘ خ كَِشُكٞح رِخ َٔ ْْ  رِ َْ٘ذُٛ َٖ  ِػ ِٓ  ِْ ِْ ُِْؼ  .  ح

 ( 9٘آ٣ش : )( َْ ْْ  هُ خ أََسأ٣َْظُ َٓ  ٍَ َْٗض ُ  أَ ْْ  هللاَّ ٌُ َُ  ْٖ ْْ  ِسْصم   ِٓ ِْظُ َؼ ـَ ُْ٘ٚ  كَ خ ِٓ  ٓ َكالل َكَشح َٝ  َْ ُ  هُ َٕ  آّللَّ ْْ  أَِر ٌُ َُ  ّْ ِ  َػ٠َِ أَ  هللاَّ

 َٕ   حُٔؾش٤ًٖ؟ ٖٓ هللا أٌٗش ٓخرح ( طَْلظَُشٝ

َْ )  هللا كشّ ٓخ ٝطل٤َِ هللا أكَ ٓخ طلش٣ْ حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ هللا أٌٗش    ْْ  هُ خ أََسأ٣َْظُ َٓ  ٍَ ُ  أَٗض ْْ  هللاَّ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ 

ْْ ) . كوْٜ ك٢ ٝسكٔش ُْٜ سصهخ هللا ؿؼِٜخ حُظ٢ حُٔلِِش، حُل٤ٞحٗخص أٗٞحع ٣ؼ٢٘ (ِسْصم   ِْظُ َؼ ـَ ُْ٘ٚ  كَ خ ِٓ  ٓ  َكَشح

َكالل ُ ) :  -حُلخعذ حُوٍٞ ٛزح ػ٠ِ ٓٞرخخ - ُْٜ هَ ( َٝ َٕ  آّللَّ ْْ  أَِر ٌُ َُ  ّْ ِ  َػ٠َِ أَ َٕ  هللاَّ  إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ ( طَْلظَُشٝ

 . ٓلظشٕٝ أْٜٗ كؼِْ ُْٜ، ٣ؤرٕ ُْ هللا

 ( ٓٙآ٣ش : ) (خ َٓ َٝ  ُّٖ َٖ  ظَ َٕ  حَُِّز٣ ِ  َػ٠َِ ٣َْلظَُشٝ ٌَِزدَ  هللاَّ ُْ َّ  ح ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ  ٣ٝلَ حٌُ٘خٍ، ٖٓ رْٜ هللا ٣لؼَ إٔ ( ح

 . حُؼوخد ٖٓ رْٜ

 ( ٓٙآ٣ش : ) ( َّٕ َ  اِ َ   َُُزٝ هللاَّ  ؟ هللا كنَ ٛٞ ٓخ ( حَُّ٘خطِ  َػ٠َِ كَْن

َّٖ  ؿض٣َ، اكغخٕ ٝرٝ ًؼ٤ش،    ٌِ َُ  إٔ ٝآخ رؾٌشٛخ، ٣وٞٓٞح ل إٔ آخ ٣ؾٌشٕٝ، ل حُ٘خط أًؼش َٝ

َّٖ  ٓخ ٣ٝشدٝح ٜٓ٘خ، ٣لشٓٞح إٔ ٝآخ ٓؼخف٤ٚ، ػ٠ِ رٜخ ٣غظؼ٤٘ٞح  ْٜٓ٘ ٝه٤َِ ػزخدٙ، ػ٠ِ رٚ هللا ٓ

 . هخػظٚ ػ٠ِ رٜخ ٣ٝغظؼ٤ٖ هللا، ػ٠ِ رٜخ ٣ٝؼ٢٘ رخُ٘ؼٔش، ٣ؼظشف حُز١ حُؾخًش

 ( 9٘آ٣ش : )؟ (سصم ٖٓ ٌُْ هللا أٗضٍ ٓخ أسأ٣ظْ هَ) ح٣٥ش رٜزٙ ٣غظذٍ رٔخرح 

 كشّ ٖٓ ػ٠ِ أٌٗش هللا ألٕ رظلش٣ٔٚ، حُؾشع ٝسد ٓخ ال حُلَ، حألهؼٔش ؿ٤ٔغ ك٢ حألفَ إٔ ػ٠ِ   

 . ُؼزخدٙ أٗضُٚ حُز١ حُشصم

 ( ٔٙآ٣ش: ) (خ َٓ َٝ  ُٕ ٌُٞ ٕ   ك٢ِ طَ
خ َؽؤْ َٓ ُْ٘ٚ  طَْظُِٞ َٝ ِٓ  ْٖ ِٓ   ٕ  ػزخدس؟ هللا ٣ذػٞح رٔخرح (... هُْشآ

 ٝك٢ ٝعٌ٘خطْٜ، كشًخطْٜ، ك٢ حُؼزخد أكٞحٍ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ ٝحهالػٚ ٓؾخٛذطٚ، ػّٔٞ ػٖطؼخ٠ُ  ٣خزش   

 .حُذٝحّ ػ٠ِ ُٔشحهزظٚ حُذػٞس ٛزح، مٖٔ

  (خ َٓ َٝ  ُٕ ٌُٞ ٕ   ك٢ِ طَ
 .ٝحُذ٣ٞ٤ٗش حُذ٤٘٣ش أكٞحُي ٖٓ كخٍ: أ١(  َؽؤْ

  (خ َٓ ُْ٘ٚ  طَْظُِٞ َٝ ِٓ  ْٖ ِٓ   ٕ  . ا٤ُي هللا أٝكخٙ حُز١ حُوشإٓ ٖٓ طظِٞ ٝٓخ: أ١(  هُْشآ

  (ل َٝ  َٕ ُِٞ َٔ ْٖ  طَْؼ ِٓ   َ َٔ   ًز٤ش أٝ فـ٤ش(  َػ

  (َّ٘خ اِل ًُ  ْْ ٌُ ح َػ٤َِْ َٕ  اِرْ  ُؽُٜٞد  ِٚ  طُل٤ُِنٞ  . رٚ حُؼَٔ ػ٠ِ ٝحعظٔشحسًْ ك٤ٚ، ؽشٝػٌْ ٝهض: أ١(  ك٤ِ

 طؼخ٠ُ، هللا ٣ٌشٙ ٝٓخ ٝا٣خًْ، ك٤ٜخ، ٝحلؿظٜخد حُ٘ق٤لش، ٝؿٚ ػ٠ِ ٝأدٝٛخ أػٔخٌُْ، ك٢ هللا كشحهزٞح   

 . ٝرٞحهٌْ٘ رظٞحٛشًْ ػخُْ ػ٤ٌِْ، ٓطِغ كبٗٚ

 ( ٔٙآ٣ش : ) (خ َٓ ْٖ  ٣َْؼُضدُ  َٝ  ٓخرح؟ ػٖ( َسرِّيَ  َػ

ْٖ )  ٝٓؾخٛذطٚ ٝرقشٙ ٝعٔؼٚ، ػِٔٚ، ػٖ ٣ـ٤ذ ٓخ    ِٓ  ٍِ ْؼوَخ س   ِٓ ل حألْسكِ  ك٢ِ َرسَّ خءِ  ك٢ِ َٝ َٔ ل حُغَّ َٝ 

شَ  ـَ ْٖ  أَْف ل َرُِيَ  ِٓ زَشَ  َٝ ًْ ٖ   ًِظَخد   ك٢ِ اِل أَ ز٤ِ  . هِٔٚ رٚ ٝؿشٟ ػِٔٚ، رٚ أكخه هذ: أ١ ( ُٓ
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 ( ٔٙآ٣ش : )٢ٛ؟ ٓخ حُوذس ٓشحطذ ٖٓ ٓشطزظ٤ٖ ٛزح ك٢ 

ح ٝحُوذس، حُونخء ٓشحطذ ٖٓ حُٔشطزظخٕ ٝٛخطخٕ     رـ٤ٔغ حُٔل٤و حُؼِْ: ٝٛٔخ ر٤ٜ٘ٔخ، هللا ٣وشٕ ٓخ ًؼ٤ش 

 . حُلٞحدع رـ٤ٔغ حُٔل٤طش ًٝظخرظٚ حألؽ٤خء،

 ( ٕٙآ٣ش : )(أَل  َّٕ ٤َُِخءَ  اِ ْٝ ِ  أَ ف   ل هللاَّ ْٞ ْْ  َخ ِٜ ل َػ٤َِْ َٝ  ْْ ُٛ  َٕ   هللا؟ أ٤ُٝخء ْٛ ٖٓ .(..٣َْلَضُٗٞ

 حُز٣ٖ،ٝػٞحرْٜ ٝأٝفخكْٜ أػٔخُْٜ ٣ٝزًش هللا أكزخء ْٛ هللا أ٤ُٝخء ٖٓ ًخٕ طو٤خ ٓئٓ٘خ ًخٕ ٖٓ ًَ   

 رخعظؼٔخٍ ا٣ٔخْٜٗ، ٝفذهٞح ٝؽشٙ، خ٤شٙ ٝرخُوذس ح٥خش ٝح٤ُّٞ ٝسعِٚ ًٝظزٚ ٝٓالثٌظٚ رخّلل ٣ئٕٓ٘ٞ

 .حُ٘ٞح٢ٛ ٝحؿظ٘خد حألٝحٓش، رخٓظؼخٍ حُظوٟٞ،

 ؿضحإْٛ؟ 

 .أعِلٞٙ ٓخ ػ٠ِ ٣لضٕٗٞ ْٛ ٝل حُٔخخٝف ٖٓ ٣غظوزِٞٗٚ ك٤ٔخ ػ٤ِْٜ خٞف ل   

 ُٔخرح؟ 

 حألٖٓ ُْٜ ػزض ٣لضٕٗٞ، ْٛ ٝل ػ٤ِْٜ خٞف ل ًخٗٞح ٝارح حألػٔخٍ، فخُق ال ٣غِلٞح ُْ ألْٜٗ   

 . طؼخ٠ُ هللا ال ٣ؼِٔٚ ل حُز١ حٌُؼ٤ش ٝحُخ٤ش ٝحُغؼخدس،

 ( ٗٙآ٣ش : )(ُْٜ ٟح٥خشس ٝك٢ حُذ٤ٗخ حُل٤خس ك٢ حُزؾش) حُزؾخسس؟ ٢ٛ ٓخ 

 ٣شحٙ ٝٓخ حُقخُلش، ٝحُشإ٣خ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، هِٞد ك٢ ٝحُٔٞدس حُلغٖ، حُؼ٘خء: ك٢ٜ حُذ٤ٗخ، ك٢ حُزؾخسس   

 ك٢ ٝأٓخ. حألخالم ٓغخٝة ػٖ ٝفشكٚ ٝحألخالم، حألػٔخٍ ألكغٖ ٝط٤غ٤شٙ رٚ هللا ُطق ٖٓ حُؼزذ

. حُٔو٤ْ ٝحُ٘ؼ٤ْ طؼخ٠ُ هللا سمخ ٖٓ رٚ ٣زؾش ٓخ حُوزش ٝك٢ أسٝحكْٜ، هزل ػ٘ذ حُزؾخسس كؤُٜٝخ ح٥خشس،

 . حأل٤ُْ حُؼزحد ٖٓ ٝحُ٘ـخس حُ٘ؼ٤ْ، ؿ٘خص رذخٍٞ حُزؾشٟ طٔخّ ح٥خشس ٝك٢

 ( ٗٙآ٣ش : ) (ل  ََ خصِ  طَْزِذ٣ َٔ ِِ ٌَ ُِ  ِ  كن؟ هللا ٝػذ َٛ ( هللاَّ

 ٣خخُلٚ إٔ أكذ ٣وذس ل حُز١ ُٚ،هٞ ك٢ حُقخدم ألٗٚ طزذ٣ِٚ، ٝل طـ٤٤شٙ ٣ٌٖٔ ل كن، كٜٞ هللا ٝػذ ٓخ   

 . ٝهنخٙ هذسٙ ك٤ٔخ

 ( ٗٙآ٣ش : ) ( ََرُِي  َٞ صُ  ُٛ ْٞ ُْلَ ُْ  ح َُْؼِظ٤  ُٔخرح؟ ( ح

 ل ألٗٚ ك٤ٚ، حُلٞص ٝكقش ٓلزٞد، ٓطِٞد رٌَ ٝحُظلش ٓلزٝس، ًَ ٖٓ حُ٘ـخس ػ٠ِ حؽظَٔ ألٗٚ   

 حُذ٤ٗخ ك٢ هللا سطزٚ ٝػٞحد، خ٤ش ٌَُ ؽخِٓش حُزؾشٟ إٔ ٝحُلخفَ ،ٝحُظوٟٞ حإل٣ٔخٕ أَٛ ُـ٤ش كٞص

 . ٣و٤ذٙ كِْ رُي، أهِن ُٜٝزح ٝحُظوٟٞ، حإل٣ٔخٕ ػ٠ِ ٝح٥خشس،

 ( ٘ٙآ٣ش : )(ل ْٗيَ  َٝ ْْ  ٣َْلُض ُُُٜ ْٞ َّٕ  هَ سَ  اِ ُِْؼضَّ ِ  ح خ ّلِلَّ ٤ؼ  ِٔ َٞ  َؿ ٤غُ  ُٛ ِٔ ُْ  حُغَّ َُْؼ٤ِِ  ٝ حُٔؾش٤ًٖ هٍٞ ٣لضٗي ٝل ( ح

 .ؽ٤ج خ طنشى ٝل طؼضْٛ، ل أهٞحُْٜ كبٕ ك٤ي حٌُٔزر٤ٖ

 ُٖٔ حُؼضس؟ 

    ( َّٕ سَ  اِ ُِْؼضَّ ِ  ح خ ّلِلَّ ٤ؼ  ِٔ  ٝإٔ هللا، هخػش ػ٠ِ أٗي حُٔؼِّٞ، ٖٝٓ ،٣ؾخء ٖٓٔ ٣ٝٔ٘ؼٜخ ٣ؾخء، ٖٓ ٣ئط٤ٜخ ( َؿ

 .   هللا ٖٓ ٝألطزخػي ُي حُؼضس

  ( َٞ ٤غُ  ُٛ ِٔ ُْ  حُغَّ َُْؼ٤ِِ  أكخه هذ ٝػِٔٚ ،ٜٓ٘خ ؽ٢ء ػ٤ِٚ ٣خل٠ كال حألفٞحص، رـ٤ٔغ أكخه هذ عٔؼٚ ( ح

 رُي ٖٓ أفـش ٝل ٝحألسك، حُغٔخٝحص ك٢ رسس، ٓؼوخٍ ػ٘ٚ ٣ؼضد كال ٝحُزٞحهٖ، حُظٞحٛش رـ٤ٔغ

 . أًزش ٝل

 ٣ظن كٖٔ ًٝلخ٣ظٚ، هللا رؼِْ كخًظق طلق٤ال رُي ٣ٝؼِْ ك٤ي، أػذحثي ٝهٍٞ هُٞي، ٣غٔغ طؼخ٠ُ ٝٛٞ   

 . كغزٚ كٜٞ هللا،
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ( ٙٙآ٣ش : )(أَل  َّٕ ِ  اِ ْٖ  ّلِلَّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ ْٖ  حُغَّ َٓ خ حألَْسكِ  ك٢ِ َٝ َٓ َٖ  ٣َظَّزِغُ  َٝ َٕ  حَُِّز٣ ْٖ  ٣َْذُػٞ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ خءَ  هللاَّ ًَ  ُؽَش

..).  . 

خ خِو خ ٝحألسك، حُغٔخٝحص ك٢ ٓخ ُٚ إٔ: طؼخ٠ُ ٣خزش     ٌ ح، ِٝٓ  ٖٓ ؽخء رٔخ ك٤ْٜ ٣ظقشف ٝػز٤ذ 

 ّلل ؽشًخء ٤ُٝغٞح حُؼزخدس، ٖٓ ؽ٤ج خ ٣غظلوٕٞ ل ٓذرشٕٝ، ٓغخشٕٝ، ّلل، ٓٔخ٤ُي كخُـ٤ٔغ أكٌخٓٚ،

 .حُٞؿٞٙ ٖٓ رٞؿٚ

 ( ٙٙآ٣ش : )( ْٕ اِ َٝ  ْْ َٕ  اِل ُٛ   ٤ًق؟ رُي ربػزخص هللا أٓشْٛ فخده٤ٖ ًخٗٞح إ ( ٣َْخُشُفٞ

 حُؼزخدس، ٖٓ رسس ٓؼوخٍ رٚ طغظلن ٓخ أٝفخكٜخ ٖٓ ك٤ِظٜشٝح ّلل، ؽشًخء أٜٗخ ك٢ فخده٤ٖ ًخٗٞح كبٕ   

 ح٤َُِ ٣ذرش أٝ حُٔخِٞهخص، ٖٓ ؽ٤ج خ ٣ِٔي أٝ ٣شصم، أٝ ؽ٤ج خ ٣خِن أكذ ْٜٓ٘ كَٜ ٣غظط٤ؼٞح، كِٖ

 . ُِ٘خط؟ ه٤خٓخ هللا ؿؼِٚ حُز١ ٝحُٜ٘خس،

 ( 7ٙآ٣ش : ) ( َٞ ََ  حَُِّز١ ُٛ ُْ  َؿَؼ ٌُ َُ  ََ ُ٘ٞح ح٤َُِّْ ٌُ ِٚ  ُِظَْغ  عٌ٘خ؟ ح٤َُِ ًخٕ ُٔخرح ( ك٤ِ

 ُٝٔخ ٝح،هشّ  ُٔخ حُن٤خء، حعظٔش كِٞ حألسك، ٝؿٚ طـؾ٠ حُظ٢ حُظِٔش، رغزذ ٝحُشحكش حُّ٘ٞ ك٢   

 . عٌ٘ٞح

  ( ََخس حَُّٜ٘ ح َٝ ْزِقش   ُٔخرح؟ ( ُٓ

 . ٝد٤ٗخْٛ د٣ْٜ٘ ٝٓقخُق ٓؼخ٣ؾْٜ، ك٢ ك٤ظقشكٕٞ حُخِن، رٚ ٣زقش   

  ( َّٕ ّ   ٣٥َخص   َرُِيَ  ك٢ِ اِ ْٞ َٕ  ُِوَ ُؼٞ َٔ  رخ٣٥خص؟ ؼع٣ظّ  حُز١ ٖٓ ( ٣َْغ

 ُوّٞ ٣٥خص، رُي ك٢ كبٕ ٝػ٘خد، طؼ٘ض عٔغ ل ٝحعظشؽخد، ٝهزٍٞ، كْٜ، عٔغ هللا، ػٖ ٣غٔؼٕٞ   

 . حُلن حإلُٚ ٝأٗٚ حُٔؼزٞد ٝكذٙ أٗٚ ػ٠ِ رٜخ ٣غظذُٕٞ ٣غٔؼٕٞ،

 ( 1ٙآ٣ش : )(حطََّخزَ  هَخُُٞح  ُ َُذ ح هللاَّ َٞ  ُعْزَلخَُٗٚ  َٝ ُٛ  ُّ٢ِ٘ ـَ ُْ خ َُُٚ  ح حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ خ حُغَّ َٓ  رٜض رْ ...(حألَْسكِ  ك٢ِ َٝ

  رُي؟ ػٖ هللا طؼخ٠ُ -هللا حُٔؾشًٕٞ

ُ  حطََّخزَ  هَخُُٞح)  حُؼخ٤ُٖٔ ُشد حُٔؾش٤ًٖ رٜض    َُذ ح هللاَّ : أ١ ( ُعْزَلخَُٗٚ ) : روُٞٚ رُي ػٖ ٗلغٚ ك٘ضٙ ( َٝ

ح ا٤ُٚ حُ٘وخثـ ٗغزش ك٢ حُظخُٕٔٞ ٣وٍٞ ػٔخ ط٘ضٙ  ٞ ح، ػِ  .رشح٤ٖٛ رؼذس رُي، ػ٠ِ رشٖٛ ػْ ًز٤ش 

 ٙ٢ٛ؟ ٓخ.  رزشح٤ٖٛ ٝرشٖٛ حُٔؾش٤ًٖ رٜض ػٖ ٗلغٚ طؼخ٠ُ هللا ٗض  

ٔ.  ( َٞ ُٛ  ُّ٢ِ٘ ـَ ُْ  حُظخّ حُـ٠٘ ُٚ حُز١ حُـ٢٘ كٜٞ ك٤ٚ، ٓغظـشهش حُـ٠٘ ٝأٗٞحع ك٤ٚ، ٓ٘لقش حُـ٠٘: أ١ ( ح

 أُلخؿش حُُٞذ؟ ٣ظخز ؽ٢ء كأل١ ٝؿٚ، ًَ ٖٓ ؿ٤٘ خ ًخٕ كبرح حُٞؿٞٙ، ؿ٤ٔغ ٖٓ ٝحػظزخس ٝؿٚ رٌَ

ح أكذ ٣ظخز كال ُـ٘خٙ ٓ٘خف كٜزح حُُٞذ، ا٠ُ ٓ٘ٚ  . ؿ٘خٙ ك٢ ُ٘وـ ال ُٝذ 

خ َُُٚ )  .ٕ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ خ حُغَّ َٓ  أَٛ ٖٓ ٓٞؿٞد ػٜ٘خ ٣خشؽ ل ػخٓش ؿخٓؼش ًِٔش ٝٛزٙ ( حألْسكِ  ك٢ِ َٝ

 إٔ ٣٘خك٢ حُؼخّ حُٞفق ٛزح إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ ،ٓٔخ٤ُي ػز٤ذ ٓخِٞهٕٞ حُـ٤ٔغ ٝحألسك، حُغٔخٝحص

خ ٝل ٓخِٞه خ ٣ٌٕٞ ل ٝحُذٙ، ؿ٘ظ ٖٓ حُُٞذ كبٕ ُٝذ، ْٜٓ٘ ُٚ ٣ٌٕٞ  ً  ك٢ ُٔخ ك٤ٌِٔظٚ ِٓٔٞ

خ، ٝحألسك حُغٔخٝحص  ٓ  . حُٞلدس ط٘خك٢ ػٔٞ

ٖ.  ( ْٕ ْْ  اِ ًُ َْ٘ذ ْٖ  ِػ ِٓ   ٕ ِْطَخ ح، ّلل إٔ ػ٠ِ ٣ذٍ ٝرشٛخٕ كـش ٖٓ ػ٘ذًْ َٛ: أ١ ( رََِٜزح ُع  ُْٜ ًخٕ كِٞ ُٝذ 

 .هخُٞٙ ٓخ رطالٕ ػِْ حُذ٤َُ، اهخٓش ػٖ ٝػـضْٛ طلذحْٛ كِٔخ ألرذٝٙ، د٤َُ

 ( 1ٙآ٣ش : )حُٔلشٓخص؟ أػظْ ٢ٛ ٓخ 

 ( َٕ ِ  َػ٠َِ أَطَوُُُٞٞ خ هللاَّ َٕ  ل َٓ ٞ ُٔ  .   ( طَْؼَِ
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 ؿضحإْٛ؟ ٓخ 

  ( َْ َّٕ  هُ َٖ  اِ َٕ  حَُِّز٣ ِ  َػ٠َِ ٣َْلظَُشٝ ٌَِزدَ  هللاَّ ُْ َٕ  ل ح  ُْٜ ٣لقَ ٝل ٓطِٞرْٜ، ٣٘خُٕٞ ل: أ١ ( ٣ُْلُِِلٞ

 ا٤ُٚ، ٣ٝشؿؼٕٞ هللا، ا٠ُ ٣٘ظوِٕٞ ػْ ه٤ِال حُذ٤ٗخ، ك٢ ًٝزرْٜ، ًلشْٛ ك٢ ٣ظٔظؼٕٞ ٝاٗٔخ ٓوقٞدْٛ،

 .٣ٌلشٕٝ ًخٗٞح رٔخ حُؾذ٣ذ حُؼزحد ك٤ز٣وْٜ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣ش (ٗٙ) : 

ْْ  كَب٤ََُِْ٘خ)) .ٔ ْشِؿُؼُٜ َٓ  َّْ ٤ِٜذ   هللّاُ  ػُ خ َػ٠َِ َؽ َٓ  َٕ  ح٣٥ش؟ ك٢ (ػْ) دلُش ٓخ ((٣ٞٗظ( ٙٗ) ٣َْلَؼُِٞ

( ػْ) طٌٕٞ هذ. حُٔؼ٠٘ رٜزح ط٘لقش ل ٌُٜ٘خ ٝحُظشحخ٢ حُظشط٤ذ ٣ٌٕٞ ٓؼ٘خٛخ ؿخُذ ك٢( ػْ)   

 ك٢ هزِٜخ ٓٔخ ٝأػظْ أًزش رؼذٛخ ٓخ ٣ؼ٢٘ ٝحُظشحخ٢ ُِظشط٤ذ دحثٔخ   ٤ُغض ٢ٛ رخُشطزش ُِظلخٝص

 ٓخ أػـذ، أٓظ ف٘ؼض ٓخ ػْ ح٤ُّٞ ف٘ؼض ٓخ أػـز٢٘ ٓؼال   مشرٞح حُ٘لخس ٝكظ٠ سطزظٚ

ّْ ) حعظؼَٔ هزِٚ ٛزح أٓظ ف٘ؼض  حعظؼِٜٔخ ٛٞ ٝحُظشحخ٢ ُِظشط٤ذ ٣ٌٕٞ إٔ ٓلظشك ٢ٛٝ( ػ

 ك٤ٜخ حألفَ حُضٖٓ ٤ُظ ٝحُٔشطزش حُشطزش ك٢ ٌُٖٝ حُض٢٘ٓ حُظشط٤ذ حُٔوقٞد ٤ُظ هزِٜخ ُٔخ

 حُزًش١ ُِظشط٤ذ طٌٕٞ هذ حُؾ٢ء ٛزح ك٢ ٓ٘لقشس ٤ُغض ٌُٜ٘خ ٝحُِٜٔش ٝحُظشحخ٢ ُِظشط٤ذ

َْ  كاََل ) حُوشإٓ ٖٓ ٓؼخل   ٗنشد. ٝحُٔ٘ضُش حُشطزش ك٢ ُِظلخٝص َُْؼوَزَشَ  حْهظََل خ( ٔٔ) ح َٓ خ أَْدَسحىَ  َٝ َٓ 

َُْؼوَزَشُ  ْٝ ( ٖٔ) َسهَزَش   كَيُّ ( ٕٔ) ح ّ   أَ ّ   ك٢ِ اِْهَؼخ ْٞ زَش   ِر١ ٣َ ـَ ْغ خ( ٗٔ) َٓ  ٔ ْوَشرَش   َرح ٣َظ٤ِ َٓ (ٔ٘ ) ْٝ  أَ

٤ٌِ٘ خ ْغ ْظَشرَش   َرح ِٓ َٓ (ٔٙ ) َّْ َٕ  ػُ خ ًَ  َٖ ِٓ  َٖ ُ٘ٞح حَُِّز٣ َٓ ح آَ ْٞ حَف َٞ طَ ْزشِ  َٝ ح رِخُقَّ ْٞ حَف َٞ طَ شِ  َٝ َٔ ْشَك َٔ ُْ ( 7ٔ) رِخ

 كَب٤ََُِْ٘خ). أػ٠ِ حُؾ٢ء ٛزح ع٤ٌٕٞ حُشطزش ك٢ طلخٝص كبرٕ أًزش،( ػْ) رؼذ ٓخ حألًزش؟ أ٣ٜخ( حُزِذ

 ْْ ْشِؿُؼُٜ َٓ  َّْ ٤ِٜذ   هللّاُ  ػُ خ َػ٠َِ َؽ َٓ  َٕ ( ػْ) ارٕ دحثٔخ ، ػخُْ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ سر٘خ (٣ٞٗظ( ٙٗ) ٣َْلَؼُِٞ

 أٓظ ف٘ؼض ٓخ ػْ ح٤ُّٞ ف٘ؼضَ  ٓخ أػـز٢٘ حُ٘لخس ٓؼخٍ. هزِٜخ ٓٔخ أًزش ٛٞ رؼذٙ ٓخ إٔ طل٤ذ

 طٌٕٞ هذ حُلخء ك٢ كظ٠ ٝحُظشحخ٢ ُِظشط٤ذ ٛزح خخُذ ػْ ٓلٔذ دخَ. ُِظلخٝص ٛزح أػـذ،

ْ) كخخُذ أكٔذ ؿخء ٓؼَ ٤ُظ ٝحُظؼو٤ذ ُِظشط٤ذ ٤ُٝظ ُِزًش كوو حُِزًش١ ُِظشط٤ذ ًَ َٝ ٖ  هَْش٣َش   ِّٓ

َ٘خَٛخ ٌْ َِْٛ خءَٛخ أَ ـَ ْٝ  ر٤ََخط خ رَؤُْعَ٘خ كَ ْْ  أَ ُٛ  َٕ  سر٘خ حإلٛالى؟ هزَ حُزؤط ؿخءٛخ َٛ (حألػشحف( ٗ) هَآثُِِٞ

 ٣ذ٣ٚ كـغَ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ هللا سعٍٞ طٞمؤ حُزًش١، حُظشط٤ذ ٣غ٠ٔ ٛزح حإلٛالى هّذّ

 .ٝمٞءح   ٣ق٤ش كظ٠ أٝل   ؿغَ ٛٞ سؿ٤ِٚ،

َّْ ) ًؼ٤شح   طظٌشس آ٣ش .ٕ ْ ا٠َُِ ػُ ٌُ ْْ  َسرِّ ٌُ ْشِؿُؼ َّٓ ٌُْ خ ك٤ََُ٘زِّجُ َٔ ْْ  رِ ٘ظُ ًُ  ِٚ َٕ  ك٤ِ َّْ ) أٝ( طَْخظَِِلُٞ ْ ا٠َُِ ػُ ٌُ ْْ  َسرِّ ٌُ ْشِؿُؼ َّٓ 

ْ ٌُ خ ك٤ََُ٘زِّجُ َٔ ْْ  رِ ٘ظُ ًُ  َٕ ُِٞ َٔ  حُلقَ؟ ٝ حُلٌْ ر٤ٖ  حُلشم ٓخ ؟( طَْؼ

ٕ ٣ٌٕٞ ألٗٚ أؽذ ٝحُلقَ حُونخء حُلٌْ    ْٞ  ارٕ كخؿض كخفَ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٕٞ إٔ أكذٛٔخ، رَ

 ا٠ُ أكذْٛ ٣زٛذ ًؤٕ أرؼذ حُٔغخكش طٌٕٞ ر٤ْٜ٘ ٣لقَ حُوشإٓ ك٢ ٣وٍٞ ُٔخ كبرٕ أؽذ حُلقَ

هَخَُضِ ): أٓؼِش ٗنشد ٝحكذس، ِٓش ك٢ ٣ٌٕٞ ٝهذ كال حُلٌْ أٓخ حُ٘خس ا٠ُ ٝح٥خش حُـ٘ش ٤َُُْٜٞدُ  َٝ  ح

هَخَُضِ  َؽ٢ْء   َػ٠ََِ  حََُّ٘قخَسٟ ٤ََُْغضِ  ٤َُُْٜٞدُ  ٤ََُْغضِ  حََُّ٘قخَسٟ َٝ ْْ  َؽ٢ْء   َػ٠َِ ح ُٛ َٝ  َٕ ٌِظَخدَ  ٣َْظُِٞ ُْ َزُِيَ  ح ًَ 

 ٍَ َٖ  هَخ َٕ  لَ  حَُِّز٣ ٞ ُٔ ََ  ٣َْؼَِ ْؼ ِٓ  ْْ ِٜ ُِ ْٞ ُْ  كَخّلّلُ  هَ ٌُ ْْ  ٣َْل َّ  ر٤ََُْٜ٘ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ خ ح َٔ خُٗٞحْ  ك٤ِ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ ( ٖٔٔ) ٣َْخظَِِلُٞ

 حُـ٘ش ا٠ُ أكذٛٔخ ٤ُظ ًالٛٔخ ٝحُ٘قخسٟ ح٤ُٜٞد ٝحكذس ؿٜش ا٠ُ ٓؼخ   ٣زٛزٕٞ ٛئلء( حُزوشس
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خ). كقَ ك٤ٚ ك٤ِظ حُ٘خس ا٠ُ ٝح٥خش َٔ ََ  اَِّٗ َٖ  َػ٠َِ حُغَّْزضُ  ُؿِؼ ِٚ  حْخظََِلُٞحْ  حَُِّز٣ َّٕ  ك٤ِ اِ ُْ  َسرَّيَ  َٝ ٌُ  ٤ََُْل

 ْْ َّ  ر٤ََُْٜ٘ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ خ ح َٔ خُٗٞحْ  ك٤ِ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ  ح٤ُٜٞد، ْٝٛ ٝحكذس ِٓش ك٢ حخظالف( حُ٘لَ( ٕٗٔ) ٣َْخظَِِلُٞ

َٖ ). رؼل ٓغ ٝحكذس ؿٜش ا٠ُ ٓؼخ   ٣زٛزٕٞ ًِْٜٝ حَُِّز٣ ٖ حطََّخُزٝح َٝ ِٓ  ِٚ ٤َُِخء ُدِٝٗ ْٝ خ أَ َٓ  ْْ  اِلَّ  َْٗؼزُُذُٛ

رَُٞٗخ ِ  ا٠َُِ ٤ُُِوَشِّ ُْل٠َ هللاَّ َّٕ  ُص َ  اِ ُْ  هللاَّ ٌُ ْْ  ٣َْل خ ك٢ِ ر٤ََُْٜ٘ َٓ  ْْ ُٛ  ِٚ َٕ  ك٤ِ  ا٠ُ ٣زٛزٕٞ ًِْٜ( حُضٓش( ٖ) ٣َْخظَِِلُٞ

َّٕ ). ٝحكذس ؿٜش َٖ  اِ ُ٘ٞح حَُِّز٣ َٓ َٖ  آ حَُِّز٣ َٖ  َٛخُدٝح َٝ خرِج٤ِ حُقَّ حََُّ٘قخَسٟ َٝ ٞطَ  َٝ ـُ َٔ ُْ ح َٝ  َٖ حَُِّز٣ ٞح َٝ ًُ  أَْؽَش

 َّٕ َ  اِ َُ  هللاَّ ْْ  ٣َْلِق َّ  ر٤ََُْٜ٘ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ َّٕ  ح َ  اِ َِّ  َػ٠َِ هللاَّ ٤ِٜذ   َؽ٢ْء   ًُ  ا٠ُ ٣زٛزٕٞ ل ٛئلء( حُلؾ( 7ٔ) َؽ

. أؽذ ك٤ٌٕٞ ٝكقَ كٌْ حُلٌْ ٣ظنٖٔ حُلقَ. ٣لقَ ارٕ ٓخظِلش كجخص كْٜ ٝحكذس ؿٜش

َِْ٘خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُٔلغشٕٝ هخٍ ُٝزُي َؿَؼ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ش   ِٓ َّٔ َٕ  أَثِ ُْٜذٝ ِشَٗخ ٣َ ْٓ َ خ رِؤ َّٔ خُٗٞح َفزَُشٝح َُ ًَ َٝ 

َٕ  رِآ٣َخطَِ٘خ َّٕ ( ٕٗ) ٣ُٞهُِ٘ٞ َٞ  َسرَّيَ  اِ ُٛ  َُ ْْ  ٣َْلِق َّ  ر٤ََُْٜ٘ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ خ ح َٔ خُٗٞح ك٤ِ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ ( ٕ٘) ٣َْخظَِِلُٞ

 ٌُٖ كٌْ حُلقَ كبرٕ. ٝحُٔؾش٤ًٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝر٤ٖ ٝأْٜٓٔ حألٗز٤خء ر٤ٖ حُلقَ هخُٞح( حُغـذس

ٕ ك٤ٚ ْٞ ِٕ ) ؿ عٞسس ك٢ هخٍ ُزح ٌٓخٕ ا٠ُ طزٛذ ؿٜش ًَ رَ خ َٔ ٠ َخْق ـَ  رَْؼل   َػ٠َِ رَْؼُنَ٘خ رَ

ْ ٌُ َُْلنِّ  ر٤َََْ٘٘خ كَخْك َل  رِخ  .هنخء كٌْ ٛزح ((ٕٕ) طُْؾِطوْ  َٝ

 (9ٗ) آ٣ش : 

 حٌُش٣ْ؟ حُوشإٓ ك٢ ٝحُ٘لغ حُنش ك٢ ٝحُظؤخ٤ش حُظوذ٣ْ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ .ٔ

 . ٝرخُؼٌظ حُ٘لغ ٣ظنٖٔ ٓخ حُغ٤خم ك٢ ٣ٌٕٞ حُنش ػ٠ِ حُ٘لغ طوّذّ ك٤غ   

ِِيُ  لَّ  هَُ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ْٓ لَ  َمّشح   َُِْ٘لِغ٢ أَ خ اِلَّ  َْٗلؼخ   َٝ َِّ  هللّاُ  َؽخء َٓ ٌُ ش   ُِ َّٓ َ   أُ  أََؿ

ْْ  َؿخء اَِرح َٕ  كاَلَ  أََؿُُِٜ لَ  َعخَػش   ٣َْغظَؤِْخُشٝ َٝ  َٕ ٞ ُٓ ْٞ ) ح٣٥ش هزِٜخ ؿخء كوذ{( 9ٗ} ٣َْغظَْوِذ َُ َٝ  َُ ِـّ  هللّاُ  ٣َُؼ

خَُُْٜ حُؾَّشَّ  َُِِّ٘خطِ  ـَ َُْخ٤ْشِ  حْعظِْؼ ْْ  َُوُِن٢َ  رِخ ِٜ ْْ  ا٤َُِْ َٖ  كَََ٘زسُ  أََؿُُِٜ َٕ  لَ  حَُِّز٣ ْْ  ك٢ِ ُِوَخءَٗخ ٣َْشُؿٞ ِٜ ٤َخِٗ ـْ  هُ

 َٕ ُٜٞ َٔ اَِرح{ ٔٔ} ٣َْؼ َٕ  َٓظَّ  َٝ شُّ  حإِلَٗغخ ِٚ  َدَػخَٗخ حُنُّ ٘زِ ـَ ُِ  ْٝ ْٝ  هَخِػذح   أَ خ هَآثِٔخ   أَ َّٔ َؾْلَ٘خ كََِ ًَ  ُْٚ٘ ُٙ  َػ  ُمشَّ

شَّ  ؤَٕ َٓ ًَ  ْْ َزُِيَ  َّٓغَُّٚ  ُمش   ا٠َُِ ٣َْذُػَ٘خ َُّ ًَ  َٖ َٖ  ُص٣ِّ ْغِشك٤ِ ُٔ ِْ خ ُِ خُٗٞحْ  َٓ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ  حُؾشّ  هّذّ ٝٛ٘خ{( ٕٔ} ٣َْؼ

 . حُ٘لغ ػ٠ِ حُنشّ  ٣وّذّ إٔ ك٘خعذ حُخ٤ش ػ٠ِ

 ك٢ هزِٜخ ٓخ ح٣٥خص ك٢ حُغ٤خم ألٕ حُنش ػ٠ِ حُ٘لغ هّذّ{ 11ٔ}حألػشحف عٞسس ك٢ أٓخ   

ٖ) حُ٘لغ ْٜذِ  َٓ َٞ  هللّاُ  ٣َ ْٜظَِذ١ كَُٜ ُٔ ُْ ٖ ح َٓ َٝ  َْ َُـجِيَ  ٣ُْنِِ ْٝ ُ ُْ  كَؤ ُٛ  َٕ َُْخخِعُشٝ  حُظ٢ حُٜذح٣ش هّذّ ( {71ٔ} ح

 ٓغ حُ٘لغ هّذّ ٗلغٜخ ح٣٥ش ك٢ ًٝزُي. حُنش ٖٓ ٛٞ حُز١ حُنالٍ ػ٠ِ حُ٘لغ ٖٓ ٢ٛ

ؼَْشصُ )حُخ٤ش ٌْ َٖ  لَْعظَ َُْخ٤ْشِ  ِٓ خ ح َٓ غ٢ََِّ٘  َٝ ٞءُ  َٓ  .حُنش ػ٠ِ( حُغُّ

 حُوشإٓ؟ ك٢ حُ٘لغ هزَ حُنش ٣ؤط٢ ٓظ٠ .ٕ

 ٣ظوذّ ٝك٤غ حُ٘لغ ٣غزن حُ٘لغ ٣ظنٖٔ ٓخ ٣ظوذّ ك٤غ ٝهخُٞح حُٔغؤُش ٛزٙ ك٢ رلؼٞح حُوذح٠ٓ   

ِِيُ  لَّ  هَُ). حُنش ٣وذّ حُنش ٣ظنٖٔ ٓخ ْٓ خ َُِْ٘لِغ٢ أَ لَ  َْٗلؼ  ح َٝ خ اِلَّ  َمّش  ْٞ  هللّاُ  َؽخء َٓ َُ ُْ  ًُ٘ضُ  َٝ  أَْػَِ

٤ْذَ  ـَ ُْ ؼَْشصُ  ح ٌْ َٖ  لَْعظَ َُْخ٤ْشِ  ِٓ خ ح َٓ َٝ  َ٢ِ٘ غَّ ٞءُ  َٓ ْٕ  حُغُّ رَِؾ٤ش   َِٗز٣ش   اِلَّ  أََٗخْ  اِ َٝ   ّ ْٞ َٕ  ُِّوَ ُٞ٘ ِٓ ( 11ٔ) ٣ُْئ

ٖ) هزِٜخ ٝهخٍ حُنش ػ٠ِ حُ٘لغ هذّ (حألػشحف ْٜذِ  َٓ َٞ  هللّاُ  ٣َ ْٜظَِذ١ كَُٜ ُٔ ُْ ٖ ح َٓ َٝ  َْ َُـجِيَ  ٣ُْنِِ ْٝ ُ ُْ  كَؤ ُٛ 

 َٕ َُْخخِعُشٝ ٖ) حُ٘لغ هذّ حُٜذح٣ش هذّ كِٔخ (حألػشحف( 71ٔ) ح ْٜذِ  َٓ َٞ  هللّاُ  ٣َ ْٜظَِذ١ كَُٜ ُٔ ُْ  ٝهخٍ. (ح

ْٞ ) حُغ٤خم ٗلظ ك٢ رؼذٛخ َُ ُْ  ًُ٘ضُ  َٝ ٤ْذَ  أَْػَِ ـَ ُْ ؼَْشصُ  ح ٌْ َٖ  لَْعظَ َُْخ٤ْشِ  ِٓ  ارٕ حُنش ػ٠ِ حُ٘لغ هذّ (ح

ِِيُ  لَّ  هَُ): حُنش طوذ٣ْ ك٢. طوّذٜٓخ ألٕ حُنش ػ٠ِ حُ٘لغ طوذ٣ْ ٛ٘خ ٓ٘خعذ ْٓ ح َُِْ٘لِغ٢ أَ لَ  َمّش  َٝ 

خ خ اِلَّ  َْٗلؼ  َِّ  هللّاُ  َؽخء َٓ ٌُ ش   ُِ َّٓ َ   أُ ْْ  َؿخء اَِرح أََؿ َٕ  كاَلَ  أََؿُُِٜ لَ  َعخَػش   ٣َْغظَؤِْخُشٝ َٝ  َٕ ٞ ُٓ ( 9ٗ) ٣َْغظَْوِذ

ْٞ ) طؼخ٠ُ هخٍ ٝهزِٜخ حُنش هذّ ٛ٘خ (٣ٞٗظ َُ َٝ  َُ ِـّ خَُُْٜ حُؾَّشَّ  َُِِّ٘خطِ  هللّاُ  ٣َُؼ ـَ َُْخ٤ْشِ  حْعظِْؼ ( ٔٔ) رِخ
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اَِرح) مش، ٛزح (٣ٞٗظ َٕ  َٓظَّ  َٝ شُّ  حإِلَٗغخ ِٚ  َدَػخَٗخ حُنُّ ٘زِ ـَ ُِ  ْٝ ح أَ ْٝ  هَخِػذ  خ أَ  ٔ خ هَآثِ َّٔ َؾْلَ٘خ كََِ  َػُْ٘ٚ  ًَ

 ُٙ َْ ) هخٍ ٝرؼذٛخ (٣ٞٗظ( ٕٔ) ُمشَّ ْْ  هُ ْٕ  أََسأ٣َْظُ ْْ  اِ ًُ ْٝ  ر٤ََخط خ َػَزحرُُٚ  أَطَخ ح أَ  طوذ٣ْ (٣ٞٗظ( ٓ٘) ََٜٗخس 

 .أٗغذ حُنش

إِ) حُُنشّ  ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٖ َغْغيَ  َٝ ْٔ ِِيُ  لَّ  هَُ) ٝحَُنش (حألٗؼخّ( 7ٔ) رُِنش   هللّاُ  ٣َ ْٓ ح َُِْ٘لِغ٢ أَ لَ  َمّش  َٝ 

خ ١ِٞ لَّ ) ٝحُنشس (٣ٞٗظ( 9ٗ) َْٗلؼ  َٕ  ٣َْغظَ ُْوَخِػُذٝ َٖ  ح ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢ُِ َؿ٤ْشُ  ح ْٝ َشسِ  أُ  (حُ٘غخء( 9٘) حُنَّ

 ؟"مشحس ٝل مشس ل" حُؾش٣ق ٝحُلذ٣غ

٢َِ٘  أ٢َِّٗ) ٝؿ٤شٙ ٓشك ٖٓ حُزذٕ ك٢ ٣ٌٕٞ حُُنش    غَّ شُّ  َٓ  ٓقذس حَُنش. (حألٗز٤خء( 1ٖ) حُنُّ

ِِيُ  لَّ  هَُ) حُ٘لغ ٣وخرَ رٔخ ْٓ خ َُِْ٘لِغ٢ أَ لَ  َْٗلؼ  ح َٝ  أ١ حلعْ حُنشس. (حألػشحف( 11ٔ) َمّش 

١ِٞ لَّ ) مشس ػ٤ِٚ دخَ ٣وخٍ حُؾ٢ء ك٢ ٣ذخَ حُ٘وقخٕ َٕ  ٣َْغظَ ُْوَخِػُذٝ َٖ  ح ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢ُِ َؿ٤ْشُ  ح ْٝ  أُ

َشسِ   ٝحُنشّ  ػخّ حلعْ ٛٞ حُنشس. حُ٘لغ ٣وخرَ ٓخ كٜٞ حُنش أٓخ ِػِّش ك٤ْٜ حُز٣ٖ أ١ (حُنَّ

. حعْ ٝحُنشس حُ٘لغ ٣وخرَ ُٔخ حُٔقذس ٝحَُنش عوْ ٖٓ حُزذٕ ك٢ ٣لقَ ٓخ حُُنش. ٓقذس

. حعٔخ   ٣غ٠ٔ آخش رؾ٢ء أٝ رلشًش حُٔقذس ك٢ حُظـ٤٤ش ٣ٌٕٞ ٝأك٤خٗخ   حُٔقذس ػ٘ذٗخ ٗلٖ

 ٖٓ حُٔغظخِقش حُٔخدس ٛٞ ٝحُُذٖٛ دٛ٘خ ، ؿغٔٚ دٖٛ حُٔقذس ٛٞ حَُذٖٛ ٝحُُذٖٛ، حُّذٖٛ: ٓؼال  

 حُٔؼ٠٘ طـ٤ش حُٔلٍٔٞ حُؾ٢ء ٛٞ ٝحُِلَٔ كَٔ ٓقذس حَُلَٔ ٝحُِلَٔ، حَُلَٔ. ُِذٖٛ حُ٘زخص

مٞء حعْ ا٠ُ ٓقذس ٖٓ رخُلشًش َٞ ُٞمٞء حُٔخء ٛٞ حُ  طـ٤٤ش ٛزح ٗلغٜخ حُظٞمئ ػ٤ِٔش ٛٞ ٝحُ

 . رخُلشًش

 آ٣ش (٘ٔ) : 

ٔ. ( َّْ خ اَِرح أَػُ هَغَ  َٓ ْ٘ظُْ َٝ َٓ ِٚ  آ َٕ  رِ هَذْ  آ٥ ٘ظُْ َٝ ًُ  ِٚ َٕ  رِ ُِٞ ـِ  ر٤ٜ٘خ حُلشم ٝٓخ أػْ؟ دلُش ٓخ (٣ٞٗظ( ٔ٘) طَْغظَْؼ

ّْ ) ٝ( ػُْ) ٝر٤ٖ  ؟(ػَ

 حإلرحػخص ك٢ ٗغٔؼٚ حُز١ ح٥ٕ ٛزح. ٛ٘خى رٔؼ٠٘ ظشف حعْ،( ػَْ)ٝ ػطق كشف( ػُْ)   

(. ٛ٘خى ٖٓ) أٝ( ٛ٘خ ٖٝٓ) ٓؼ٘خٙ( ػَْ ٖٝٓ) ٝحُقل٤ق ؽخثغ خطؤ ٛزح ٣قق، ل ٛزح( ػُْ ٖٝٓ)

 .فل٤لظخٕ ٝحُِـظخٕ رخُظخء ٣ئط٠ ٝأك٤خٗخ   ٝحكذس حُذلُش( ػَٔش)ٝ( ػَْ)

 (1٘) آ٣ش : 

ٔ. ( َْ َِ  هُ ِٚ  هللّاِ  رِلَْن ظِ َٔ رَِشْك ٤َِْْلَشُكٞحْ  كَزَِزُِيَ  َٝ َٞ  كَ خ َخ٤ْش   ُٛ َّٔ ِّٓ  َٕ ُؼٞ َٔ ـْ  حُلنَ ر٤ٖ حُلشم ٓخ( ٣ٞٗظ( 1٘) ٣َ

 ٝحُشكٔش؟

 .ٓغ٤ِٖٔ ؿؼٌِْ أِٛٚ، ٖٓ ؿؼٌِْ إٔ ٝحُشكٔش حُوشإٓ ٛٞ هللا كنَ ٣وُٕٞٞ   

 آ٣ش (ٙٓ) : 

 ؟(٣ؾٌشٕٝ ل أًؼشْٛ ٌُٖٝ) ٝ( ٣ؾٌشٕٝ ل حُ٘خط أًؼش ٌُٖٝ) .ٔ

َّٖ ) ٓٞمٞع ػٖ ٣ظٌِْ دحثٔخ   حُؼخ٤ُٖٔ سد    ٌِ َُ ؼَشَ  َٝ ًْ َٕ  لَ  حَُّ٘خطِ  أَ ٌُُشٝ  ٝٓشس( حُزوشس( ٖٕٗ) ٣َْؾ

َّٖ ) ٣وٍٞ ٌِ َُ َٝ  ْْ ؼََشُٛ ًْ َٕ  َل  أَ ٌُُشٝ  أٝ ٗؼٔٚ ػٖ طٌِْ ٓشس حُؼخ٤ُٖٔ سد ٣ؼ٢٘( ٣ٞٗظ﴾ ٓٙ﴿ ٣َْؾ

َّٖ ) ٣وٍٞ حُ٘خط ػ٠ِ أكنخُٚ ٌِ َُ ؼَشَ  َٝ ًْ َٕ  لَ  حَُّ٘خطِ  أَ ٌُُشٝ َّٖ ) ٣وٍٞ ٝٛ٘خ حُ٘خط ٣زًش( ٣َْؾ ٌِ َُ َٝ 

 ْْ ؼََشُٛ ًْ َٕ  َل  أَ ٌُُشٝ  ٣وٍٞ كوو حُ٘خط ٣زًش ل ٝٓشس حُ٘خط ٣زًش ٓشس ُٔخرح حُ٘خط ٣زًش ل( ٣َْؾ

( َّٖ ٌِ َُ َٝ  ْْ ؼََشُٛ ًْ  ٖٓ أٝ طلظشٓٚ ؽخـ ٛ٘خُي ٣ٌٕٞ ػ٘ذٓخ ح٤ٓٞ٤ُش ك٤خط٘خ ك٢ ٗلٖ ٣ؼ٢٘ ؟(أَ

 ػ٢ٔ ٝرٛذ كالٕ ػ٢ٔ ؿخء أٝ كالٕ ػ٢ٔ ٛزح طوٍٞ خخُي ػٔي أرٞى حُٔلظش٤ٖٓ أهخسري
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 ُٚ ؽؤٕ ل أٝ ٤ٜٖٓ ٛٞ أٝ طلظوشٙ ؽخـ ًخٕ ٝارح كالٕ ػٔي حعْ طزًش ٓشس ٖٓ كؤًؼش كالٕ

َ   رٝ أٝ طلزٚ أٝ أٗض طلظشٓٚ ٖٓ كٌَ. حًظشحع رؼذّ ُٚ كظؾ٤ش ٝٛزح رٛذؿخء  ٛزح طوٍٞ  كن

 ل ٛزح؟ رٛذ أ٣ٖ كظوٍٞ ٛزح طوٍٞ ُٚ ؽؤٕ ل ُي رخُ٘غزش ٤ٜٖٓ ٛٞ ارح أٓخ كالٕ ٛزح طوٍٞ ػ٤ِي

 ٣ظٌِْ ك٤ٖ أك٤خٗخ   حُؼخ٤ُٖٔ كشد ٛزح؟ رٛذ أ٣ٖ طوٍٞ رَ أر٢ رٛذ أ٣ٖ أٝ ػ٢ٔ رٛذ أ٣ٖ طوٍٞ

َّٖ ) ٣وٍٞ حُقخُل٤ٖ ػزخدٙ ػٖ ٌِ َُ ؼَشَ  َٝ ًْ َٕ  لَ  حَُّ٘خطِ  أَ ٌُُشٝ  ػزخدٙ ٌُْٜٝ٘ ٣ؾٌشٕٝ ل ٗؼْ ْٛ( ٣َْؾ

 ٝحملش، ٤ُغض ّلل ؽٌشْٛ ٝهز٤ؼش أخطخء ُذ٣ْٜ ٌُٖ ًشٓخء ه٤زٕٞ ٝٓٞكذٕٝ رٚ ٓئ٤ٖ٘ٓ

َ   حُؼزخدحص أػظْ ٖٓ حُؾٌش ػزخدس َ  ) هللا هخٍ ٛخثَ رخد ٛزح حُؾٌش ٣لغٜ٘خ، ٖٓ ٓ٘خ ٝه٤ِ ه٤َِِ َٝ 

 ْٖ ٌُٞسُ  ِػزَخِد١َ  ِٓ َُ  (عزؤ﴾ ٖٔ﴿ حُؾَّ  . حُو٤َِ ٖٓ ُغض كؤٗض ٝه٤ِ

 آ٣ش (ٕٙ) : 

 ؟ ح٢ُُٞ ًِٔش ٓؼ٠٘ ٓخ .ٔ

 حُ٘خفش، ٝح٢ُُٞ أٓشٙ ٣ظ٠ُٞ حُز١ حُٔلذ حُظخرغ ح٢ُُّٞ  ٝحُ٘خفش، ٝحُٔظزٞع ُِظخرغ طغظؼَٔ   

٢ُُِّ  هللّاُ ) هللا أ٤ُٝخء ٝٗلٖ ٤ُٝ٘خ هللا ٣ؼ٢٘ َٝ  َٖ ُ٘ٞحْ  حَُِّز٣ َٓ َّٕ  أَل) أٓشْٛ ٣ظ٠ُٞ (حُزوشس( 7ٕ٘) آ  اِ

٤َُِخء ْٝ ف   لَ  هللّاِ  أَ ْٞ ْْ  َخ ِٜ لَ  َػ٤َِْ َٝ  ْْ ُٛ  َٕ  ٝحُٔلؼٍٞ ُِلخػَ طغظؼَٔ كخ٢ُُٞ (٣ٞٗظ( ٕٙ) ٣َْلَضُٗٞ

 حُؼشر٤ش حُِـش ك٢ ًؼ٤شس ًِٔخص ٓٞلٗخ، ٝهللا هللا سعٍٞ ٠ُٞٓ ٣وخٍ. حدذحألم ٖٓ ٝطغ٠ٔ

  . حُوشآ٢ٗ حلعظؼٔخٍ ٝك٢ حُِـش ك٢ ٝحملش ٢ٛٝ ٛزح ك٢ طغظؼَٔ
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 (121( إلى اٌَت )01مه اٌَت ): الرابعالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ٗقش هللا أل٤ُٝخثٚ ٖٓ حألٗز٤خء ٝأطزخػْٜ، كوذ ٓٓٔ – 7ٓح٣٥خص )حُٔوطغ حُغخرن ربػالٕ ٝل٣ش  ٗظ٠ٜح

ٝحُطِذ ٖٓ حُشعٍٞ ف٠ِ  ،ػْ اػالٕ ػخهزش حُِز٣ٖ ٣لظشٕٝ ػ٠ِ هللا حٌُزد فخُلخ ،ٝػَٔ  آٖٓهللا ُٖٔ 

ٗٞف  ٗزتٖٓ  فشكخ  إٔ ٣ظِٞ ػ٤ِْٜ  ٝٛٞ حعظٔش حُغ٤خم رظ٤ٌِق ؿذ٣ذ ،ل ٣لضٕ رؤٕهللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

 .ٝٓٞع٠ ٝٛخسٕٝ ٣ٝٞٗظ

 ( حُذػٞس ا٠ُ حُذ٣ٖ حُلن ٝاطزخع حإلعالّ، كِٔخ ر٤ٖ عزلخٗٚ 9ٓٔ – ٔٓٔح٣٥خص )ٕل ٣لقَ  حإل٣ٔخٕ أ

حٌُٔزر٤ٖ رخُ٘ظش  ٣ؤٓش إٔخخهذ حُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِش ٝعِْ  ،ػ٤ِٚ حإلًشحٙال رٔؾ٤جش هللا ٝل ٣٘زـ٢ 

 .ٝحألسم٤شٝحلعظذلٍ رخُذلثَ حُغٔخ٣ٝش 

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 ػ٘ٚ فشف ُٞ ألٗٚ كو٤و٢ رب٣ٔخٕ ٤ُظ حمطشحس١ ا٣ٔخٕ ألٗٚ حُؼزحد ٣شٟ ك٤ٖ رب٣ٔخٗٚ ٣٘ظلغ أكذ ل 

 ْٛ؟ ٖٓ هللا حعظؼ٘خْٛ هّٞ ال حٌُلش ا٠ُ ُشؿغ حإل٣ٔخٕ ا٠ُ حمطشٙ حُز١ ٝحألٓش حُؼزحد

َل  }    ْٞ خَٗضْ  كََِ َ٘ضْ  هَْش٣َش   ًَ َٓ خَُٜٗخ كََ٘لََؼَٜخ آ َٔ َّ  اِلَّ  ا٣ِ ْٞ خ ٣ُُٞٗظَ  هَ َّٔ ُ٘ٞح َُ َٓ َؾْلَ٘خ آ ًَ  ْْ ُْٜ٘ ُِْخْض١ِ  َػَزحدَ  َػ َُْل٤َخسِ  ك٢ِ ح  ح

٤َْٗخ ْْ  حُذُّ ظَّْؼَ٘خُٛ َٓ ٖ   ا٠َُِ َٝ    { ِك٤

 رُي؟ ٖٓ حُلٌٔش ٓخ 

 ك٢ حُلٌٔش ُٝؼَ أكٜخٓ٘خ طذسًٜخ ُْٝ ا٤ُ٘خ، طقَ ُْ ٝحُؾٜخدس، حُـ٤ذ ُؼخُْ كٌٔش ٖٓ ُزُي رذ ٝل   

 ا٣ٔخْٜٗ إٔ ػِْ هللا كبٕ ٣ٞٗظ هّٞ ٝأٓخ ػ٘ٚ ٜٗٞح ُٔخ ُؼخدٝح سدٝح ُٞ ح٤ٌُِٜٖٔ ٖٓ ؿ٤شْٛ إٔ رُي

   . أػِْ ٝهللا( ػ٤ِٚ ٝػزظٞح كؼال حعظٔش هذ رَ) ع٤غظٔش

 ( 99آ٣ش : )َٛ هللا هخٍ ٓخرح. ٓئ٤ٖ٘ٓ حألسك ك٢ ٖٓ ًَ ٣ـؼَ إٔ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُ٘ز٢ ٣غظط٤غ 

 ؟ ُ٘ز٤ٚ

   {  ْٞ َُ َٖ  َسرُّيَ  َؽخءَ  َٝ َٓ ٥َ  ْٖ ْْ  حأْلَْسكِ  ك٢ِ َٓ ُ ُِّٜ خ ًُ ٤ؼ  ِٔ ْٗضَ  َؿ َ ِشُٙ  أَكَؤ ٌْ ٌُُٞٗٞح َكظ٠َّ حَُّ٘خطَ  طُ َ٣  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ خ*  ُٓ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ 

ْٕ  َُِْ٘لظ   َٖ  أَ ِٓ ِٕ  اِلَّ  طُْئ ِ  رِبِْر َُ  هللاَّ َؼ ـْ َ٣ ْؿظَ  َٝ َٖ  َػ٠َِ حُشِّ َٕ  َل  حَُِّز٣  ك٢ ٖٓ ٥ٖٓ ؽخء ُٞ طؼخ٠ُ هللا إٔ  { ٣َْؼوُِِٞ

 حهظنض ٌُٝ٘ٚ ُزُي، فخُلش كوذسطٚ ُِظوٟٞ، هِٞرْٜ ٣ٝٞصع حإل٣ٔخٕ، ٣ِْٜٜٔ رؤٕ  ؿ٤ٔؼخ حألسك

   . ًخكش٣ٖ ٝرؼنْٜ ٓئ٤ٖ٘ٓ، رؼنْٜ ًخٕ إٔ كٌٔظٚ

  {  َْٗض ِشُٙ  أَكَؤَ ٌْ ٌُُٞٗٞح َكظ٠َّ حَُّ٘خطَ  طُ َ٣  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ  هللا ُـ٤ش هذسس ٝل آٌخٗي، ك٢ ٤ُٝظ رُي، ػ٠ِ طوذس ل  : أ١  { ُٓ

   . رُي ٖٓ ؽ٢ء  [ ػ٠ِ ] 

  ( ٓٓٔآ٣ش : ){ خ َٓ َٝ  َٕ خ ْٕ  َُِْ٘لظ   ًَ َٖ  أَ ِٓ ِٕ  اِلَّ  طُْئ ِ  رِبِْر  ٣ؾخء؟ ٖٓ هللا ٣ٜذ١ ٤ًق  { هللاَّ

 ُزُي، هخرال   حُخِن ٖٓ ًخٕ كٖٔ حُؾشػ٢، حُوذس١ ٝارٗٚ ٝٓؾ٤جظٚ، هللا ربسحدس حُٜذح٣ش ٝ حإل٣ٔخٕ إٔ   

   . ٝٛذحٙ ٝكوٚ حإل٣ٔخٕ، ػ٘ذٙ ٣ضًٞ

  ( ٓٓٔآ٣ش : ){  َُ َؼ ـْ َ٣ ْؿظَ  َٝ َٖ  َػ٠َِ  حُشِّ َٕ  َل  حَُِّز٣  هللا؟ ٣ـؼِٜخ ُٖٔ ٝحُنالٍ حُؾش  { ٣َْؼوُِِٞ

133



 

38 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

   . ٝٓٞحػظٚ ُ٘قخثلٚ رخل ٣ِوٞح ٝل ٝٗٞح٤ٛٚ، أٝحٓشٙ هللا ػٖ ٣ؼوِٕٞ ل حُز٣ٖ   

 ( ٔٓٔآ٣ش : ){  َِ ْٗظُُشٝح هُ خَرح ح حأْلَْسكِ  حُغٔٞحص ك٢ِ َٓ خ َٝ َٓ َٝ ٢ِ٘ ـْ حُُُّ٘زسُ  ح٣٥َْخصُ  طُ َٝ  ْٖ ّ   َػ ْٞ َٕ  َل  هَ ُٞ٘ ِٓ  {...٣ُْئ

   ٢ٛ؟ ٓخ. ػزخدس ا٠ُ ػزخدٙ طؼخ٠ُ هللا ٣ذػٞح

 ٝحلػظزخس حُلٌش ٗظش  : رزُي ٝحُٔشحد ٝحألسك، حُغٔخٝحص ك٢ ُٔخ حُ٘ظش ا٠ُ ػزخدٙ طؼخ٠ُ ٣ذػٞ   

ح ٣ئٕٓ٘ٞ، ُوّٞ ٣٥خص رُي ك٢ كبٕ ٝحلعظزقخس، ػ٤ِٚ، طلظ١ٞ ٝٓخ ك٤ٜخ، ُٔخ ٝحُظؤَٓ،  ُوّٞ ٝػزش 

   . حُؼظخّ ٝحُقلخص ٝحألعٔخء ٝحإلًشحّ، حُـالٍ رٝ حُٔلٔٞد، حُٔؼزٞد ٝكذٙ، هللا إٔ ػ٠ِ طذٍ ٣ٞهٕ٘ٞ،

  ( ٔٓٔآ٣ش : )َٛ ٣ئٕٓ٘ٞ؟ ل حُز٣ٖ رخ٣٥خص ٣٘ظلغ 

خ }    َٓ َٝ ٢ِ٘ ـْ حُُُّ٘زسُ  ح٣٥َْخصُ  طُ َٝ  ْٖ ّ   َػ ْٞ َٕ  َل  هَ ُٞ٘ ِٓ    . ٝػ٘خدْٛ إلػشحمْٜ رخ٣٥خص ٣٘ظلؼٕٞ ل كبْٜٗ  { ٣ُْئ

  َٛ هزِْٜ؟ ٖٓ رخُز٣ٖ هللا رآ٣خص ٣ئٕٓ٘ٞ ل حُز٣ٖ حطؼع 

 حُٜالى ال ٛئلء ٣٘ظظش كَٜ، ٝمٞكٜخ رؼذ هللا رآ٣خص ٣ئٕٓ٘ٞ ل كْٜ ًق٤٘ؼْٜ ف٘ؼٞح اْٜٗ   

   . ٝح٥خش٣ٖ حأل٤ُٖٝ ك٢ ؿخس٣ش هللا ع٘ش ٝحُؼوخد

  ( ٕٓٔآ٣ش : ){  َْ ْٗظَِظُشٝح هُ ْْ  ا٢ِِّٗ كَخ ٌُ َؼ َٓ  َٖ ِٓ  َٖ ْ٘ظَِظِش٣ ُٔ ُْ  حُلغ٘ش؟ حُؼخهزش ُٖٔ  { ح

   . ٝأطزخػْٜ ُِشعَ ال ٤ُٝغض ٝح٥خشس، حُذ٤ٗخ ك٢ ٝحُ٘ـخس حُلغ٘ش، حُؼخهزش ُٚ طٌٕٞ ٖٓ كغظؼِٕٔٞ   

َّْ  }   : هخٍ ُٜٝزح    ٢ ػُ ِـّ َٖ  ُسُعََِ٘خ َُٗ٘ حَُِّز٣ ُ٘ٞح َٝ َٓ    . ٝؽذحثذٛٔخ ٝح٥خشس، حُذ٤ٗخ ٌٓخسٙ ٖٓ  { آ

  ( ٖٓٔآ٣ش : )رُي؟ ٤ًق حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػٖ ٣ذحكغ طؼخ٠ُ هللا 

َزُِيَ  }    ٢ }  أٗلغ٘خ ػ٠ِ أٝؿز٘خٙ  { َػ٤ََِْ٘خ َكوّ خ ًَ ـِ ْ٘ ُٗ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  هللا كبٕ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ػٖ دكؼٚ ٖٓ ٝٛزح  { ح

   . حٌُٔخسٙ ٖٓ حُ٘ـخس ُٚ طلقَ ـ حإل٣ٔخٕ ٖٓ حُؼزذ ٓغ ٓخ رلغذ ـ كبٗٚ آٓ٘ٞح حُز٣ٖ ػٖ ٣ذحكغ

 ( ٗٓٔآ٣ش: ) {  َْ َخ ٣َخ هُ ْٕ  حَُّ٘خطُ  أ٣َُّٜ ْْ  اِ ْ٘ظُ ْٖ  َؽي   ك٢ِ ًُ َٖ  أَْػزُذُ  كاََل  ِد٢ِ٘٣ ِٓ َٕ  حَُِّز٣ ْٖ  طَْؼزُُذٝ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ ْٖ  هللاَّ ٌِ َُ َٝ 

َ  أَْػزُذُ  ْْ  حَُِّز١ هللاَّ ًُ كَّخ َٞ ْشصُ  ٣َظَ ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أَ ٞ ًُ َٖ  أَ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓلٔذ ُ٘ز٤ٚ هللا هخٍ ٓخرح { ...ح

َْ  }   ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ ٓلٔذ ُ٘ز٤ٚ طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    َخ ٣َخ هُ ْٕ  حَُّ٘خطُ  أ٣َُّٜ ْْ  اِ ْ٘ظُ ْٖ  َؽي   ك٢ِ ًُ   : أ١  { ِد٢ِ٘٣ ِٓ

 هللا دٕٝ ٖٓ طذػٕٞ ٓخ ٝإٔ حُلن، أٗٚ ح٤ُو٢٘٤ حُؼِْ ُذ١ رَ ٓ٘ٚ، ؽي ك٢ ُغض كب٢ٗ ٝحؽظزخٙ، س٣ذ ك٢

   . حُغخهؼش ٝحُزشح٤ٖٛ حُٞحملش، حألدُش رُي، ػ٠ِ ٢ُٝ رخهَ،

َٖ  أَْػزُذُ  كاََل  }   : هخٍ ُٜٝزح    َٕ  حَُِّز٣ ْٖ  طَْؼزُُذٝ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ  ٝل طخِن ل ألٜٗخ ٝؿ٤شٛخ، ٝحألف٘خّ حألٗذحد، ٖٓ  { هللاَّ

   . ػزخدطٜخ ٣وظن٢ ٓخ ك٤ٜخ ٤ُظ ٓغخشس، ٓخِٞهش ٢ٛ ٝاٗٔخ حألٓٞس، ٖٓ ؽ٤ج خ طذرش ٝل طشصم،

  ٖٓ حُؼزخدس؟ ٣غظلن حُز١ 

   {  ْٖ ٌِ َُ َ  أَْػزُذُ  َٝ ْْ  حَُِّز١ هللاَّ ًُ كَّخ َٞ  ٤ُـخص٣ٌْ ٣زؼؼٌْ، ػْ ٤ٔ٣ظٌْ، حُز١ ٝٛٞ خِوٌْ، حُز١ هللا ٛٞ  { ٣َظَ

   . ٣ٝغـذ ٣ٝخنغ ُٚ ٣ٝق٠ِ ٣ؼزذ، إٔ ٣غظلن حُز١ كٜٞ رؤػٔخٌُْ،

  ػِٔٚ؟ ٣ٌٕٞ ٣ئٓش؟٤ًق رٔخرح 

ْشصُ  }    ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أَ ٞ ًُ َٖ  أَ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ْٕ  ح أَ َٝ  ْْ ْؿَٜيَ  أَهِ َٝ  ِٖ ٣  ٝحُزخه٘ش حُظخٛشس أػٔخُي أخِـ  : أ١  { َك٤ِ٘ل خ ُِِذِّ

خ هللا، ػ٠ِ ٓوزال    : أ١ ك٤٘ل خ، حُذ٣ٖ ؽشحثغ ؿ٤ٔغ ٝأهْ ّلل، َل  }  عٞحٙ، ػٔخ ٓؼشم  َٝ  َّٖ ٌَُٗٞ َٖ  طَ ِٓ 

 َٖ ٤ًِ ْؾِش ُٔ ُْ    . ٓؼْٜ طٌٖ ٝل كخُْٜ، ك٢ ل  { ح

  ( ٙٓٔآ٣ش : )َٛ هللا؟ ؿ٤ش ٣٘لغ أكذ ٛ٘خى 

َل  }    ْٖ  طَْذعُ  َٝ ِٓ  ِٕ ِ  ُدٝ خ هللاَّ ْ٘لَُؼيَ  َل  َٓ َل  ٣َ ىَ  َٝ  ٣نش، ٝل ٣٘لغ ل أٗٚ ٓخِٞم، ٌَُ ٝفق ٝٛزح  { ٣َُنشُّ

   . طؼخ٠ُ هللا ٛٞ حُنخس، حُ٘خكغ ٝاٗٔخ
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  ( ٙٓٔآ٣ش : )هللا؟ دٕٝ ٖٓ ٣ذػٞح ٖٓ ٓق٤ش ٓخ 

   {  ْٕ ِ ِْضَ  كَب ح كَبَِّٗيَ  }  ٣نشى ٝل ٣٘لؼي ل ٓخ هللا، دٕٝ ٖٓ دػٞص رؤٕ  { كََؼ َٖ  اِر  ِٓ  َٖ ٤ ِٔ   : أ١  { حُظَّخُِ

 .   حُؾشى ٛٞ حُظِْ ٝٛزح ربٛالًٜخ، أٗلغْٜ حُنخس٣ٖ

  ( 7ٓٔآ٣ش : )حُٔخٗغ؟ حُٔؼط٢ حُنخس حُ٘خكغ ٛٞ هللا إٔ ػ٠ِ حُذ٤َُ ٓخ 

   {  ْٕ اِ َغْغيَ  َٝ ْٔ َ٣  ُ خِؽقَ  كاََل  رُِنش   هللاَّ َٞ  اِلَّ  َُُٚ  ًَ ُٛ  ْٕ اِ ِٚ  َسحدَّ  كاََل  رَِخ٤ْش   ٣ُِشْدىَ  َٝ ِٚ  ٣ُِق٤ذُ  ُِلَْنِِ ْٖ  رِ  ٣ََؾخءُ  َٓ

 ْٖ َٞ  ِػزَخِدِٙ  ِٓ ُٛ لُٞسُ  َٝ ـَ ُْ ُْ  ح ِك٤  حُ٘خكغ كبٗٚ ُِؼزخدس، حُٔغظلن ٝكذٙ هللا إٔ ػ٠ِ حألدُش أػظْ ٖٓ ٛزح  { حُشَّ

خِؽقَ  كاََل  }  ٝٗلٞٛخ ٝٓشك، ًلوش رنش، ٓظ ارح حُز١ حُٔخٗغ، حُٔؼط٢ حُنخس، َٞ  اِلَّ  َُُٚ  ًَ  ألٕ  { ُٛ

 ٣نشٝح إٔ ػ٠ِ حؿظٔؼٞح ُٝٞ هللا، ًظزٚ رٔخ ال ٣٘لؼٞح ُْ رؾ٢ء، ٣٘لؼٞح إٔ ػ٠ِ حؿظٔؼٞح ُٞ حُخِن،

ْٕ  }   : هخٍ ُٜٝزح هللا، ٣شدٙ ُْ ارح مشسٙ، ٖٓ ؽ٢ء ػ٠ِ ٣وذسٝح ُْ أكذح، اِ ِٚ  َسحدَّ  كاََل  رَِخ٤ْش   ٣ُِشْدىَ  َٝ   { ُِلَْنِِ

 .  ٝاكغخٗٚ كنِٚ ٣شد إٔ حُخِن، ٖٓ أكذ ٣وذس ل  : أ١

 ( 7ٓٔآ٣ش : )ُٖٔ ٝحإلكغخٕ؟ حُلنَ ٛزح 

ِٚ  ٣ُِق٤ذُ  }    ْٖ  رِ ْٖ  ٣ََؾخءُ  َٓ   حُؼظ٤ْ، حُلنَ رٝ ٝهللا خِوٚ، ٖٓ ؽخء ٖٓ رشكٔظٚ ٣خظـ  : أ١  { ِػزَخِدِٙ  ِٓ

 (ٞٛٝ حُشك٤ْ حُـلٞس) 

   {  َٞ ُٛ لُٞسُ  َٝ ـَ ُْ  رٗٞرٚ، هللا ؿلش حُؼزذ، كؼِٜخ ارح ػْ ٓـلشطٚ، ألعزخد ػزذٙ ٣ٞكن حُز١ حُضلص، ُـ٤ٔغ  { ح

   . ٝفـخسٛخ ًزخسٛخ،

   {  ِْ ِك٤  طغظـ٢٘ ل رل٤غ حُٔٞؿٞدحص، ؿ٤ٔغ ا٠ُ ؿٞدٙ ٝٝفَ ؽ٢ء، ًَ سكٔظٚ ٝعؼض حُز١  { حُشَّ

 حُ٘وْ، ًٝؾق رخُ٘ؼْ، حُٔ٘لشد ٛٞ هللا، إٔ حُوخهغ، رخُذ٤َُ حُؼزذ ػشف كبرح ػ٤ٖ، هشكش اكغخٗٚ، ػٖ

ح ٝإٔ حٌُشرخص، ٝ حُغ٤جخص ًٝؾق حُلغ٘خص، ٝاػطخء  ٓخ ال ؽ٢ء ٛزح ٖٓ ر٤ذٙ ٤ُظ حُخِن، ٖٓ أكذ 

   . حُزخهَ ٛٞ دٝٗٚ ٖٓ ٣ذػٕٞ ٓخ ٝإٔ حُلن، ٛٞ هللا رؤٕ ؿضّ ٣ذٙ، ػ٠ِ هللا أؿشحٙ

 ( 1ٓٔآ٣ش : )٣وٍٞ؟ إٔ سعُٞٚ هللا أٓش ٓخرح حُٞحمق حُذ٤َُ ر٤ٖ ٓخ رؼذ 

   {  َْ َخ ٣َخ هُ ُْ  هَذْ  حَُّ٘خطُ  أ٣َُّٜ ًُ َُْلنُّ  َؿخَء ْٖ  ح ِٓ  ْْ ٌُ ِٖ  َسرِّ َٔ ْٛظََذٟ كَ خ ح َٔ ْٜظَِذ١ كَبَِّٗ َ٣  ِٚ ْٖ  َُِْ٘لِغ َٓ َٝ  ََّ خ َم َٔ َُّ  كَبَِّٗ  ٣َِن

خ َػ٤ََِْٜخ َٓ ْْ  أََٗخ َٝ ٌُ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ حطَّزِغْ *  رِ خ َٝ حْفزِشْ  ا٤َُِْيَ  ٣َُٞك٠ َٓ َْ  َكظ٠َّ َٝ ٌُ ُ  ٣َْل َٞ  هللاَّ ُٛ َٖ  َخ٤ْشُ  َٝ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ    { ح

َْ  }   : أ١    َخ ٣َخ }  حُزشٛخٕ طز٤ٖ ُٔخ حُشعٍٞ، أ٣ٜخ ٣خ  { هُ ُْ  هَذْ  حَُّ٘خطُ  أ٣َُّٜ ًُ َُْلنُّ  َؿخَء ْٖ  ح ِٓ  ْْ ٌُ  حُخزش  : أ١  { َسرِّ

 ٖٓ حُز١ سرٌْ ٖٓ ا٤ٌُْ ٝحفَ ٝٛٞ حُٞؿٞٙ، ٖٓ رٞؿٚ ك٤ٚ ؽي ل حُز١ رخُزشح٤ٖٛ، حُٔئ٣ذ حُقخدم

 حألكٌخّ أٗٞحع ٖٓ ٝك٤ٚ ؽ٢ء، ٌَُ طز٤خٕ ك٤ٚ حُز١ حُوشإٓ ٛزح ا٤ٌُْ أٗضٍ إٔ ٌُْ، طشر٤ظٚ أػظْ

 ٖٓ حُشؽذ طز٤ٖ كوذ ا٤ٌُْ، ٓ٘ٚ ٝاكغخٕ ٌُْ، طشر٤ش أػظْ ك٤ٚ ٓخ حُٔشم٤ش، ٝحألخالم حإل٤ُٜش ٝحُٔطخُذ

   . ؽزٜش ألكذ ٣زن ُْٝ حُـ٢،

  ُٖٔ؟ طشؿغ أػٔخُْٜ ػٔشس 

   {  ِٖ َٔ ْٛظََذٟ كَ ِٚ  ؿ٤شٙ ػ٠ِ ٝآػشٙ ٝطلٜٔٚ، حُلن ػِْ رؤٕ هللا رٜذٟ  { ح  ػزخدٙ، ػٖ ؿ٢٘ طؼخ٠ُ ٝهللا كَِِْ٘لِغ

   . ا٤ُْٜ سحؿؼش أػٔخُْٜ ػٔشس ٝاٗٔخ

   {  ْٖ َٓ َٝ  ََّ خ }  رٚ، حُؼَٔ ػٖ أٝ رخُلن، حُؼِْ ػٖ أػشك رؤٕ حُٜذٟ ػٖ  { َم َٔ َُّ  كَبَِّٗ  ٝل  { َػ٤ََِْٜخ ٣َِن

   . ٗلغٚ ال ٣نش كال ؽ٤ج خ، هللا ٣نش
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ػ٤ِي ال حألٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌُٔ٘ش كِغض  كٔخ ،كخُٜذح٣ش ر٤ذ هللا ،ل ٣غظط٤غ أكذ ٛذح٣ش أكذ

ػٖ ٛذح٣ش حُخِن ، كال ٣ٔ٘ؼي ػذّ حعظـخرظْٜ ٝػذّ طوزِْٜ ا٠ُ ح٤ُؤط ٝحُو٘ٞه ٝحُظٞهق ػٖ  ٓغجٍٞ

 . ا٠ُ هللا حُذػٞس

 ( 1ٓٔآ٣ش : )ٖٓ  ٌِْخ }٤ًٝ َٓ ْْ  أََٗخ َٝ ٌُ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ  ؟ { رِ

 ٓخ ألٗلغٌْ، كخٗظشٝح  . ٤ًَٝ ػ٤ٌِْ ٝهللا ٓز٤ٖ، ٗز٣ش ٌُْ أٗخ ٝاٗٔخ ػ٤ِٜخ، ٝأكخعزٌْ أػٔخٌُْ كؤكلع   

   . حإلٜٓخٍ ٓذس ك٢ دٓظْ

  ( 9ٓٔآ٣ش : )(ٝحفزش ا٤ُي ٣ٞك٠ ٓخ ٝحطزغ) حُقزش؟ أٗٞحع أػ٠ِ ٛٞ ٓخ 

حطَّزَغَ  }    خ }  حُشعٍٞ أ٣ٜخ  { َٝ خ،  { ا٤َُِْيَ  ٣َُٞك٠ َٓ  ٔ حْفزِشْ  }  ا٤ُٚ، ٝدػٞس ٝكخل ، ٝػٔال ، ػِ  رُي، ػ٠ِ  { َٝ

 .ٝحػزض رُي، ػ٠ِ دّ رَ طنـش، ٝل طٌغَ، كال ك٤ٔذس، ػخهزظٚ ٝإ حُقزش، أٗٞحع أػ٠ِ ٛزح كبٕ

 ( 9ٓٔآ٣ش : )(حُلخ٤ًٖٔ خ٤ش ٝٛٞ هللا ٣لٌْ كظ٠) 

َْ  َكظ٠َّ }     ٌُ ُ  ٣َْل َٞ  }  ًزري ٖٓ ٝر٤ٖ ر٤٘ي  { هللاَّ ُٛ َٖ  َخ٤ْشُ  َٝ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ  حُظخّ، حُؼذٍ ػ٠ِ ٓؾظَٔ كٌٔٚ، كبٕ  { ح

   . ػ٤ِٚ ٣لٔذ حُز١ ٝحُوغو

 ػ٠ِ د٣٘ٚ هللا أظٜش كظ٠ حُٔغظو٤ْ، حُقشحه ػ٠ِ ٝػزض سرٚ، أٓش ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ حٓظؼَ ٝهذ   

 . ٝحُزشٛخٕ رخُلـش ػ٤ِْٜ،  [ هللا ]  ٗقشٙ ٓخ رؼذ ٝحُغ٘خٕ، رخُغ٤ق أػذحثٚ ػ٠ِ ٝٗقشٙ حألد٣خٕ، عخثش

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 (7ٔ) آ٣ش : 

 ٝحُخزش؟ حُ٘زؤ ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ

 ٛٞ حُِـش ك٢ ٝحُ٘زؤ. ٜٓٔش كخثذس ٝك٤ٚ ٓ٘ٚ ٝأػظْ حُخزش ٖٓ أْٛ حُِـش أَٛ ٣وٍٞ ًٔخ حُ٘زؤ   

( 29) ٓٞع٠ هقش ك٢ ٓٞه٤ٖ٘ ك٢ ٓلشدس خزش ًِٔش حٌُش٣ْ حُوشإٓ حعظؼَٔ ٝهذ حُظٜٞس

 ٝحُشعَ حُٔخم٤ٖ أخزخس ٝك٢. حُؼظ٤ْ ٝحُ٘زؤ حُخزش ر٤ٖ كشم ٝٛ٘خى حَُ٘ٔ( 7) حُوقـ

َُ ) ٗزؤ حُوشإٓ حعظؼَٔ حْط َٝ  ْْ ِٜ ٍَ  اِرْ  ُٗٞف   َٗزَؤَ  َػ٤َِْ ِٚ  هَخ ِٓ ْٞ ِّ  ٣َخ ُِوَ ْٞ ْٕ  هَ َٕ  اِ خ زُشَ  ًَ ًَ  ْْ ٌُ ٢ َػ٤َِْ ِٓ وَخ َٓ 

٤ًِِش١ طَْز ِ  رِآ٣ََخصِ  َٝ ِ  كََؼ٠َِ هللاَّ ِْضُ  هللاَّ ًَّ َٞ ُؼٞح طَ ِٔ ْْ  كَؤَْؿ ًُ َش ْٓ ْْ  أَ ًُ خَء ًَ ُؽَش َٝ  َّْ ْٖ  َل  ػُ ٌُ َ٣  ْْ ًُ ُش ْٓ ْْ  أَ ٌُ َّٔش   َػ٤َِْ  ُؿ

 َّْ َل  ا٢ََُِّ  حْهُنٞح ػُ َٝ  ِٕ ِْ٘ظُشٝ  .٣ٞٗظ (7ٔ) طُ

َْ )( أخزش) ُِخزش ٜٓ٘خ أ٣نخ   أهٟٞ( أٗزؤ) ُِ٘زؤ حُلؼ٤ِش ٝحُق٤ـش    َْ  هُ َٛ  ْْ ٌُ َٖ  َُٗ٘زِّجُ  رِخأْلَْخَغِش٣

خل   َٔ  .(حٌُٜق( ٖٓٔ) أَْػ

 ٣وخٍ إٔ ٣ـذ ػظ٤ٔخ   حُخزش ًخٕ إ حإلرحػخص طوذٜٓخ حُظ٢ حألخزخس ٗؾشحص ك٢: ِٓلٞظش   

 . حألخزخس ٗؾشس ٣وخٍ ػخد٣خ   خزشح   ًخٕ ٝإ حألٗزخء ٗؾشس

ْشصُ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٕ ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أَ ًُٞ َٖ  أَ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ْشصُ ) ٝ( ٣ٞٗظ﴾ 7ٕ﴿ ح ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أِلَ ًُٞ ٍَ  أَ َّٝ  أَ

 َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ  ؟(حُضٓش﴾ ٕٔ﴿ ح

 أػِٖ كوو أػِٔي إٔ أس٣ذ حإلسحدس اػالٕ ٛزح آخش ٝكؼَ إٔ ٝرؼذٙ ٣ش٣ذ حُلؼَ ٣ؤط٢ ػ٘ذٓخ   

 اػالٕ ٛزح ًَ أؿض٣ي إٔ أس٣ذ أػخهزي إٔ أس٣ذ أػِٔي إٔ أس٣ذ ػ٘ذٓخ رؼذ، ػِٔظي ٓخ أٗخ ٤ٗظ٢

 إٔ أس٣ذ رُي ؽخًَ ٓخ أٝ طٌش٣ٔخ   أٝ طٜذ٣ذح   أٝ ٝػذح   ًخٕ عٞحء ٝػذ   ٛزح ،ٛزح عؤكؼَ أٗخ ُِلؼَ
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 ٝرخؽشص حألعزخد حطخزص هذ ا٢ٗ ٓؼ٘خٛخ حُٔنٔشس رخُالّ ًزح ألكؼَ أس٣ذ أهٍٞ ارح. ًزح أكؼَ

 حُذكخطش أكنشص أٗخ ٣ؼ٢٘ ألػِٔي أس٣ذ ٝػذ رذأٗخ ٓخ رؼذ ٛزح أػِٔي إٔ أس٣ذ أهٍٞ ُٔخ حُلؼَ

 ألػِٔي أس٣ذ أػِٔي إٔ أس٣ذ ٢٘ٓ؟ طش٣ذ ٓخرح هِض حؿِظ، طؼخٍ ٝكشؽظٜخ ٝحٌُظذ ٝحألٝسحم

. حُذ٣ٖ ٛزح ك٢ أًؼشٛخ ٝٓخ حألعزخد ٝٛزٙ حألعزخد حطخز( ٤ُظٞد هللا ٣ش٣ذ) ح٣٥خص ًَ ك٢ ٛزح

ْشصُ ) ح٣٥ش طوٍٞ ًزُي ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أَ ًُٞ َٖ  أَ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ْشصُ ( )٣ٞٗظ﴾ 7ٕ﴿ ح ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أِلَ ًُٞ ٍَ  أَ َّٝ  أَ

 َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ  حألٓش اػالٕ كوو ٛ٘خى حألعخط ٛزح ػ٠ِ ٣ؼ٢٘ كشم ٝٛزح كشم ٛزح (حُضٓش﴾ ٕٔ﴿ ح

ْشصُ ) ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أِلَ ًُٞ  ارح ٣ٝش٣ذ أسحد كؼَ ًَ ح٥ٕ أٗٚ طؼِٔ٘خ ٗلٖ ٝهزؼخ   ًخِٓش حألعزخد حطخز (أَ

 ٤ُؼلٞ، ٤ُظٞد، هَ رؼذٛخ حُٔنٔشس حُظؼ٤َِ لّ رخُالّ ؿخء ارح اػالٕ ٓؼ٘خٛخ ٝحُلؼَ رخألٕ ؿخء

 . رٚ ٛذدٝح ٝٓخ رٚ ٝػذٝح ٓخ ٝهزوٞح حألعزخد حطخزٝح ٓؼ٘خٛخ ٤ُنِٞح،

 (7ٖ) آ٣ش : 

 ؟ أخشٟ ٓشس ٝطؤ٤ٗؼٜخ ٓشس  ػخهزش ًِٔش طز٤ًش ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ .ٔ

 ٝارح ٓئٗؼخ   حُلؼَ ٣غظؼَٔ ٓئّٗغ حُٔؼ٠٘ ًخٕ كبرح حُلؼَ ٝطؤ٤ٗغ طز٤ًش ٣ـٞص حُؼشد ُـش ك٢   

ًّشح   حُٔؼ٠٘ ًخٕ ًّشح ، حُلؼَ ٣ُغظؼَٔ ٓز  عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ٜٓ٘خ ًؼ٤شس حُوشإٓ ك٢ ٝحألٓؼِش ٓز

َْ ) حألٗؼخّ َّْ  حألَْسكِ  ك٢ِ ِع٤ُشٝحْ  هُ ٤ْقَ  حٗظُُشٝحْ  ػُ ًَ  َٕ خ َٖ  َػخهِزَشُ  ًَ ر٤ِ زِّ ٌَ ُٔ ُْ  ٣ٞٗظ ٝعٞسس {(ٔٔ} ح

رُُٞٙ ) زَّ ٌَ ٤َْ٘خُٙ  كَ َـّ ٖ كََ٘ َٓ َؼُٚ  َٝ ِْيِ  ك٢ِ َّٓ ُْلُ ْْ  ح َِْ٘خُٛ َؿَؼ أَْؿَشْهَ٘خ َخالَثِقَ  َٝ َٝ  َٖ رُٞحْ  حَُِّز٣ زَّ ٤ْقَ  كَخٗظُشْ  رِآ٣َخطَِ٘خ ًَ ًَ 

 َٕ خ َٖ  َػخهِزَشُ  ًَ َ٘زِس٣ ُٔ ُْ  ك٢ أٓخ ٓزًشح ، حُلؼَ كـخء حُؼزحد ٓلَ ٛ٘خ رخُؼخهزش حُٔوقٞد {(7ٖ} ح

َْ ) حألٗؼخّ  عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ِّ  ٣َخ هُ ْٞ ُِٞحْ  هَ َٔ ْْ  َػ٠َِ حْػ ٌُ خَٗظِ ٌَ َ   ا٢ِِّٗ َٓ ِٓ فَ  َػخ ْٞ َٕ  كََغ ٞ ُٔ  َٖٓ طَْؼَِ

 ُٕ ٌُٞ حسِ  َػخهِزَشُ  َُُٚ  طَ ُ  حُذِّ َٕ  ٣ُْلِِقُ  لَ  اَِّٗٚ ٞ ُٔ ٍَ ) حُوقـ سسعٞ {(ٖ٘ٔ} حُظَّخُِ هَخ َٞع٠ َٝ ُْ  َسر٢ِّ ُٓ  أَْػَِ

ٖ َٔ َُُْٜذٟ َؿخء رِ ْٖ  رِخ ٖ ِػِ٘ذِٙ  ِٓ َٓ َٝ  ُٕ ٌُٞ ُ  حُذَّحسِ  َػخهِزَشُ  َُُٚ  طَ َٕ  ٣ُْلِِقُ  َل  اَِّٗٚ ٞ ُٔ  حُلؼَ كـخء {(7ٖ} حُظَّخُِ

 .ٗلغٜخ حُـّ٘ش ٛٞ حُٔوقٞد ألٕ ٓئٗؼخ  

 (7ٗ) آ٣ش :  

خ) ح٣٥خص ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغخص ٓخ .ٔ َٔ خُٗٞحْ  كَ ُ٘ٞحْ  ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ رُٞحْ  رِ زَّ ًَ ٖ ِٓ  َُ َزُِيَ  هَْز  هُُِٞدِ  َػ٠ََِ  هللّاُ  ٣َْطزَغُ  ًَ

 َٖ خكِِش٣ ٌَ ُْ خ( )حألػشحف( ٔٓٔ) ح َٔ خُٗٞحْ  كَ ُ٘ٞحْ  ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ زَّرُٞحْ  رِ ًَ  ِٚ ٖ رِ ِٓ  َُ َزُِيَ  هَْز  هُِٞدِ  َػ٠َِ َْٗطزَغُ  ًَ

 َٖ ْؼظَِذ٣ ُٔ ُْ  ؟(٣ٞٗظ( 7ٗ) ح

ِْيَ ) حألػشحف ك٢ ح٣٥ظ٤ٖ ٗوشأ    ُْوَُشٟ طِ ُـّ  ح ْٖ  َػ٤َِْيَ  َٗوُ ْٗزَخثَِٜخ ِٓ َُوَذْ  أَ َٝ  ْْ ْْ  َؿخَءْطُٜ َخصِ  ُسُعُُِٜ ُْز٤َِّ٘  رِخ

خ َٔ خُٗٞح كَ ُ٘ٞح ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ رُٞح رِ زَّ ًَ  ْٖ ِٓ  َُ َزُِيَ  هَْز ُ  ٣َْطزَغُ  ًَ َٖ  هُُِٞدِ  َػ٠َِ هللاَّ خكِِش٣ ٌَ ُْ  (حألػشحف( ٔٓٔ) ح

َّْ ) ٣ٞٗظ ٝك٢ ٖ رََؼْؼَ٘خ ػُ ْْ  ا٠َُِ ُسُعال   رَْؼِذِٙ  ِٓ ِٜ ِٓ ْٞ آُإُْٝٛ هَ ـَ َخصِ  كَ ُْز٤َِّ٘ خ رِخ َٔ خُٗٞحْ  كَ ُ٘ٞحْ  ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ رُٞحْ  رِ زَّ ًَ 

 ِٚ ٖ رِ ِٓ  َُ َزُِيَ  هَْز َٖ  هُِٞدِ  َػ٠َِ َْٗطزَغُ  ًَ ْؼظَِذ٣ ُٔ ُْ خ) هخٍ ٛ٘خى ((7ٗ) ح َٔ رُٞحْ  رِ زَّ ًَ ٖ ِٓ  َُ  ٣ٞٗظ ٝك٢ (هَْز

خ) َٔ رُٞحْ  رِ زَّ ًَ  ِٚ ٖ رِ ِٓ  َُ  ٓلظَٔ حُوشإٓ خخسؽ حُِـ١ٞ حُظش٤ًذ أفَ. ح٣٥ظ٤ٖ خخطٔش ٝحخظِلض (هَْز

 ع٤خم ٛٞ حإلهالم إٔ لكظ٘خ حلخظالف؟ عزذ ٓخ ٌُٖ طلظَٔ ٝحُِـش ًزرٚ أٝ رٚ ًزد ٣وخٍ إٔ

ْٞ ) هخٍ حألػشحف آ٣ش هزَ. ٣ٞٗظ ك٢ ح٣٥خص ع٤خم ٝحُظخق٤ق٢ حألػشحف ك٢ ح٣٥خص َُ َٝ  َّٕ  أَ

 ََ ْٛ ُْوَُشٟ أَ ُ٘ٞحْ  ح َٓ حطَّوَٞحْ  آ ِْٜ َُلَظَْلَ٘خ َٝ خص   َػ٤َِْ ًَ َٖ  رََش خء ِّٓ َٔ حألَْسكِ  حُغَّ َٝ ٌِٖ َُـ زَّرُٞحْ  َٝ خ كَؤََخْزَٗخُْٛ ًَ َٔ  رِ

خُٗٞحْ  ًَ  َٕ ِغزُٞ ٌْ  ك٢. رؼذٛخ حُظ٢ ح٣٥ش ك٢ أهِوٚ ًٔخ حُظٌز٣ذ كؤهِن ٣زًش ُْ ًزرٞح؟ ُٔخرح ((9ٙ) ٣َ

أَْؿَشْهَ٘خ) هخٍ حُٔٞه٤ٖ٘ ك٢ ح٣٥ش هزَ هخٍ ٣ٞٗظ َٝ  َٖ رُٞح حَُِّز٣ زَّ ْٗظُشْ  رِآ٣ََخطَِ٘خ ًَ ٤ْقَ  كَخ ًَ  َٕ خ  َػخهِزَشُ  ًَ

 َٖ َْ٘زِس٣ ُٔ ُْ  ٣ٞٗظ ٝك٢ اهالم ٛٞ حألػشحف ك٢ حُغ٤خم ارٕ رخ٣٥خص، حُظٌز٣ذ كذد ٛ٘خ ((7ٖ) ح
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َّْ ) حألػشحف ك٢ هخٍ ح٣٥ظ٤ٖ ًَ رؼذ ح٥ٕ ٗؤط٢. ٝحمق ٛزح طخق٤ـ ٖ رََؼْؼَ٘خ ػُ ِٓ ِْٛ َٞع٠ رَْؼِذ ُّٓ 

َٕ  ا٠َُِ رِآ٣َخطَِ٘خ ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِجِ َٓ ٞحْ  َٝ ُٔ ٤ْقَ  كَخٗظُشْ  رَِٜخ كَظََِ ًَ  َٕ خ َٖ  َػخهِزَشُ  ًَ ْلِغِذ٣ ُٔ ُْ  ٣ٞٗظ ٝك٢ ((ٖٓٔ) ح

َّْ ) هخٍ ْٖ  رََؼْؼَ٘خ ػُ ِٓ  ْْ ِٛ َٕ  َُٓٞع٠ رَْؼِذ َٛخُسٝ َٕ  ا٠َُِ َٝ ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِجِ َٓ زَُشٝح رِآ٣ََخطَِ٘خ َٝ ٌْ خُٗٞح كَخْعظَ ًَ خ َٝ  ٓ ْٞ  هَ

 َٖ ٤ ِٓ ِش ـْ  ٓ٘خعزش ٛزٙ رٚ، ٣زًش كِْ ٛخسٕٝ ٣زًش ُْ ٛ٘خى( رٚ) صحد ًٔخ ٛخسٕٝ صحد ((7٘) ُٓ

َزُِيَ ) حألػشحف ك٢ هخٍ آخش أٓشح   ٗالكع. ٝرؼذٛخ هزِٜخ حُغ٤خم طخق٤ـ لكع أخشٟ  ٣َْطزَغُ  ًَ

 ُ َٖ  هُُِٞدِ  َػ٠َِ هللاَّ خكِِش٣ ٌَ ُْ َزُِيَ ) هخٍ ٣ٞٗظ ٝك٢ (حألػشحف( ٔٓٔ) ح َٖ  هُِٞدِ  َػ٠َِ َْٗطزَغُ  ًَ ْؼظَِذ٣ ُٔ ُْ  ح

خ) هخٍ حُٔؼظذ١ (٣ٞٗظ( 7ٗ) َٔ خُٗٞحْ  كَ ُ٘ٞحْ  ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ زَّرُٞحْ  رِ ًَ  ِٚ  ٝٛ٘خى ٝحػظذٝح ًلشٝح ْٛ ٣ؼ٢٘ (رِ

 حألػْ ارٕ أُٝجي ٖٓ ؿضء ًلشٝح ألٕ أًؼش ًلشٝح ًلشٝح؟ أٝ ٝحػظذٝح ًلشٝح حألػّْ  أ١ُّ  ًلشٝح،

خ) ٝهخٍ ػْٔ حألػْ ٝٛٞ ًخكش٣ٖ هخٍ كِٔخ ًلشٝح ٝحألًؼش َٔ خُٗٞحْ  كَ ُ٘ٞحْ  ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ رُٞحْ  رِ زَّ ًَ (ٔٓٔ )

 ارٕ حػظذٝح حٌُلش ٝسؿْ ًزرٞح ح٥خشٕٝ. حُؼّٔٞ ٗخعذ ًزرٞح، رٔخرح ٣زًش ُْ (حألػشحف

خ) ٣ؼطق ُْ ٝحػظذٝح، ًلشٝح ًِْٜ ٤ُظ أُٝجي ٖٓ هغْ أخـ فخسٝح َٔ خُٗٞحْ  كَ ُ٘ٞحْ  ًَ ِٓ خ ٤ُُِْئ َٔ  رِ

رُٞحْ  زَّ ًَ  ِٚ ٖ رِ ِٓ  َُ َزُِيَ  هَْز َٖ  هُِٞدِ  َػ٠َِ َْٗطزَغُ  ًَ ْؼظَِذ٣ ُٔ ُْ  ْٛ( ٝحػظذٝح ًلشٝح) ٝٛ٘خى (٣ٞٗظ( 7ٗ) ح

 ارٕ ًلشٝح، ٝحألػْ؟ حألؽٌَ أ١ ًلشٝح، حألًؼش؟ أ١ ًلشٝح ٝأُٝجي ٝحػظذٝح ًلشٝح أٗلغْٜ

خ) هخٍ كِٔخ أخـ حػظذٝح َٔ رُٞحْ  رِ زَّ ًَ  ِٚ  أٝ رٚ حُظٌز٣ذ أهِن ُٔخ رخُظخق٤ـ ؿخء( رٚ) خقـ( رِ

خ) رـ٤شٙ َٔ زَّرُٞحْ  رِ َزُِيَ ) هخٍ( ًَ َٖ  هُُِٞدِ  َػ٠ََِ  هللّاُ  ٣َْطزَغُ  ًَ خكِِش٣ ٌَ ُْ  أػّْ  ٢ٛٝ( حألػشحف( ٔٓٔ) ح

خ) حٌُخكش٣ٖ ك٘خعذ َٔ رُٞحْ  رِ زَّ خ) حُٔؼظذ٣ٖ ٝٗخعذ( ًَ َٔ زَّرُٞحْ  رِ ًَ  ِٚ  حُغ٤خم ٗخك٤ش ًَ ٖٓ كبرٕ ،(رِ

 .ح٣٥ش ٝخخطٔش

  ؟ ٝحإلسعخٍ حُزؼغ ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٕ

 ٓؼخ٢ٗ أ٣نخ   رؼغ ك٢ ٌُٖ حإلسعخٍ ٓؼ٠٘ ك٤ٚ ؽخقخ   رؼؼض طوٍٞ حإلسعخٍ ٓؼ٠٘ ك٤ٚ رؼغ   

ِٚ سعٞل   طشعَ إٔ حإلسعخٍ. حإلسعخٍ ؿ٤ش ّٔ  ك٤ٚ ٣ٌٕٞ هذ حُزؼغ. آخش ُطشف سعخُش طل

 طزؼغ حُـَٔ، أ١ رخِسى طزؼغ. ٝص٣خدس اسعخٍ ك٤ٚ أ١ حإلسعخٍ ؿ٤ش أخشٟ ٓؼخ٢ٗ ٝك٤ٚ اسعخٍ

 اػخسحص، أ١( رؼؼخص ُِلظ٘ش إ) ٝاهخٓظْٜ اػخسس ك٤ٚ ٣و٤ْٜٔ، ٌُٖٝ اسعخٍ رٔؼ٠٘ ٤ُظ حُٔٞط٠

ٍَ ). ط٤٤ٜؾ ك٤ٜخ هَخ َٝ  ْْ َُُٜ  ْْ ُ َّٕ  َٗز٤ُِّٜ ْْ  رََؼغَ  هَذْ  هللّاَ  اِ ٌُ خ هَخُُٞصَ  َُ  ٌ ِِ . ٌْٓ٘ أهخٓٚ أ١ (حُزوشس( 7ٕٗ) َٓ

ِٚ  هَخُُٞح: )ٓؼخل   ٗنشد. أؽذ ٛٞ ك٤ٔخ ٣غظؼَٔ حُزؼغ إٔ ػٔٞٓخ   ُٝزُي أََخخُٙ  أَْسِؿ حْرَؼغْ  َٝ  ك٢ِ َٝ

 ِٖ َذحثِ َٔ ُْ َٖ  ح ْٚ  هَخُُٞحْ ) ٝ (حُؾؼشحء( ٖٙ) َكخِؽِش٣ أََخخُٙ  أَْسِؿ َٝ  َْ أَْسِع ِٖ  ك٢ِ َٝ َذآثِ َٔ ُْ َٖ  ح ( ٔٔٔ) َكخِؽِش٣

 حُٔذحثٖ ك٢ ٝحرؼغ ُلشػٕٞ ٣وُٕٞٞ حُٔأل: حُلخُظ٤ٖ ك٢ ٓٞع٠ هقش ٝحُوقش (حألػشحف

َِّ  ٣َؤْطُٞىَ ) ح٣٥ظ٤ٖ ٖٓ آ١ ًَ ُظٌِٔش ٗ٘ظش. حُٔذحثٖ ك٢ ٝأسعَ ٌُ خس   رِ ْ   َعلَّ  (حُؾؼشحء( 7ٖ) َػ٤ِِ

َِّ  ٣َؤْطُٞىَ ) ٝحُؼخ٤ٗش ٓزخُـش ف٤ـش ٌُ ْ   َعخِكش   رِ  ٤ُظ عخكش ٓزخُـش ك٤ٜخ ٤ُظ (حألػشحف( ٕٔٔ) َػ٤ِِ

 ُٞ. حألػشحف ك٢ ًخٗض ٓٔخ أؽذ حُٔلخؿش حُؾؼشحء ك٢ ألٗٚ ٓزخُـش ك٤ٜخ علخس ر٤٘ٔخ ٓزخُـش ك٤ٜخ

 ؿخمزخ   ًخٕ ٝكشػٕٞ حألػشحف ٖٓ أؽذ حُٔٞحؿٜش حُؾؼشحء ك٢ ٝكشػٕٞ ٓٞع٠ هقش هشأٗخ

( حرؼغ) ٓؼ٠٘ ٛزح أ٣نخ   ػ٤ِٚ ٤ٜ٣ّؾ ٖٓ حُٔذ٣٘ش ٖٓ ٝأهْ أسعَ أٗض حُٔذحثٖ ك٢ ٝحرؼغ كوخُٞح

 رٌَ) هخٍ أسعَ هخٍ ُٝٔخ( ػ٤ِْ علخس رٌَ) رؼذٛخ هخٍ ُزح طو٤ْ ط٤ّٜؾ، أ١ طزؼغ إٔ حُزؼغ، ٛزح

َّْ ) آخش ٓؼخٍ(. ػ٤ِْ عخكش ٖ رََؼْؼَ٘خ ػُ ِٓ ِْٛ َٞع٠ رَْؼِذ ُّٓ  َٕ َٛخُسٝ َٕ  ا٠َُِ َٝ ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِجِ َٓ  رِآ٣َخطَِ٘خ َٝ

زَُشٝحْ  ٌْ خُٗٞحْ  كَخْعظَ ًَ خ َٝ  ٓ ْٞ َٖ  هَ ٤ ِٓ ِش ـْ َّْ ( )٣ٞٗظ( 7٘) ُّٓ َِْ٘خ ػُ َٞع٠ أَْسَع أََخخُٙ  ُٓ َٝ  َٕ  رِآ٣َخطَِ٘خ َٛخُسٝ

  ٕ ِْطَخ ُع َٝ   ٖ ز٤ِ َٕ  ا٠َُِ( ٘ٗ) ُّٓ ْٞ ِٚ َٝ  كِْشَػ َِجِ زَُشٝح َٓ ٌْ خُٗٞح كَخْعظَ ًَ خ َٝ  ٓ ْٞ َٖ  هَ  ٗلظ (حُٔئٕٓ٘ٞ( ٙٗ) َػخ٤ُِ
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 ٗـذ حُٔئٕٓ٘ٞ ٝك٢ ٣ٞٗظ ك٢ ٓخرح هشأٗخ ُٞ. حُٔئٕٓ٘ٞ ك٢ ٝحألخشٟ ٣ٞٗظ ك٢ ٛزٙ ٌُٖ حُذلُش

ِْلِظََ٘خ أَِؿْجظََ٘خ هَخُُٞحْ ) اعشحث٤َ ُز٢٘ ٝا٣زحء ٝكشػٕٞ ٓٞع٠ ر٤ٖ ؽذ٣ذس ٓلخؿش ًخٗض ٣ٞٗظ ك٢  ُِظَ

خ َّٔ َؿْذَٗخ َػ َٝ  ِٚ َٕ  آرَخءَٗخ َػ٤َِْ ٌُٞ طَ خ َٝ َٔ ٌُ ٌِْزِش٣َخء َُ ُْ خ حألَْسكِ  ك٢ِ ح َٓ َٝ  ُٖ خ َْٗل َٔ ٌُ َُ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ  هخٍ ػْ ((71) رِ

ٍَ ) ٓٞع٠ َٕ  َُٓٞع٠ هَخ َِْلنِّ  أَطوُُُٞٞ خ ُِ َّٔ َُ  ْْ ًُ لَ  َٛـَزح أَِعْلش   َؿخء َٕ  ٣ُْلِِقُ  َٝ  ٓٞع٠ ػْ ((77) حُغَّخِكُشٝ

ٍَ ) كشػٕٞ ػ٠ِ دػخ هَخ َخ َُٓٞع٠ َٝ َٕ  آط٤َْضَ  اَِّٗيَ  َسرَّ٘ ْٞ ألُٙ  كِْشَػ َٓ حل   ِص٣َ٘ش   َٝ َٞ ْٓ أَ َُْل٤َخسِ  ك٢ِ َٝ ٤َْٗخ ح  حُذُّ

َخ حْ  َسرَّ٘ َخ َعز٤ِِِيَ  َػٖ ٤ُُِِنُِّٞ ظْ  َسرَّ٘ ِٔ ْْ  َػ٠َِ حْه ِٜ حُِ َٞ ْٓ حْؽُذدْ  أَ ْْ  َػ٠َِ َٝ ِٜ ُ٘ٞحْ  كاَلَ  هُُِٞرِ ِٓ حْ  َكظ٠َّ ٣ُْئ ُٝ  ٣ََش

َُْؼَزحدَ  َْ  ح  آ٣ظ٤ٖ ػٖ ػزخسس ك٢ٜ حُٔئٕٓ٘ٞ ك٢ أٓخ. ػ٤ِْٜ دػخ ٣ٞٗظ ك٢ ًِٚ ٛزح ((11) حأل٤َُِ

َّْ ) كوو َِْ٘خ ػُ َٞع٠ أَْسَع أََخخُٙ  ُٓ َٝ  َٕ ٕ   رِآ٣َخطَِ٘خ َٛخُسٝ ِْطَخ ُع َٝ   ٖ ز٤ِ َٕ  ا٠َُِ( ٘ٗ) ُّٓ ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِجِ َٓ زَُشٝح َٝ ٌْ  كَخْعظَ

خُٗٞح ًَ خ َٝ  ٓ ْٞ َٖ  هَ ُٖ  كَوَخُُٞح( ٙٗ) َػخ٤ُِ ِٓ ِٖ  أَُْٗئ ْؼَِِ٘خ ُِزََؾَش٣ْ خ ِٓ َٔ ُٜ ُٓ ْٞ هَ َٕ  ََُ٘خ َٝ خ( 7ٗ) َػخرُِذٝ َٔ رُُٞٛ زَّ ٌَ  كَ

خُٗٞح ٌَ َٖ  كَ ِٓ  َٖ ٤ٌِ َِْٜ ُٔ ُْ  هٞس ٝك٤ٚ ه٣َٞ ًالّ ٣ٞٗظ ك٢ ر٤٘ٔخ حُٔئٕٓ٘ٞ ك٢ حُوقش حٗظٜض ((1ٗ) ح

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ  حُشعٍٞ ػٖ ٣ظٌِْ ُٔخ كظ٠. أسعِ٘خ هخٍ حُٔئٕٓ٘ٞ ٝك٢ رؼؼ٘خ كوخٍ ػ٤ِْٜ ٝدػخء

َٞ ) ٝعِْ َٖ  ك٢ِ رََؼغَ  حَُِّز١ ُٛ ٤ِّ٤ ِّٓ ْْ  َسُعٞل   حأْلُ ُْٜ٘ ْْ  ٣َْظُِٞ ِّٓ ِٜ ِٚ  َػ٤َِْ ْْ  آ٣َخطِ ِٜ ٤ ًِّ ٣َُض َٝ  ُْ ُٜ ُٔ ٣َُؼِِّ ٌِظَخدَ  َٝ ُْ  ح

شَ  َٔ ٌْ ُِْل ح إِ َٝ خُٗٞح َٝ ًَ ٖ ِٓ  َُ ٍ   َُل٢ِ هَْز ٖ   َماَل ز٤ِ َٞ ( )حُـٔؼش( ٕ) ُّٓ ََ  حَُِّز١ ُٛ َُُْٜذٟ َسُعَُُٞٚ  أَْسَع  رِخ

 ِٖ ِد٣ َُْلنِّ  َٝ َِٜشُٙ  ح ِٖ  َػ٠َِ ٤ُُِْظ ٣ ِٚ  حُذِّ ِِّ ًُ  ْٞ َُ ِشَٙ  َٝ ًَ  َٕ ًُٞ ْؾِش ُٔ ُْ  هللا آخش ؽ٤جخ   ٣زًش ُْ (حُظٞرش( ٖٖ) ح

َٞ ) ًِٚ، حُذ٣ٖ ػ٠ِ ٣ظٜش طؼخ٠ُ ََ  حَُِّز١ ُٛ َُُْٜذٟ َسُعَُُٞٚ  أَْسَع ِٖ  رِخ ِد٣ َُْلنِّ  َٝ َِٜشُٙ  ح ِٖ  َػ٠َِ ٤ُُِْظ ٣  حُذِّ

 ِٚ ِِّ ل٠َ ًُ ًَ َٝ  ِ ح رِخّللَّ ٤ِٜذ  َٞ ) حٗظٜض، (حُلظق( 1ٕ) َؽ ََ  حَُِّز١ ُٛ َُُْٜذٟ َسُعَُُٞٚ  أَْسَع ِٖ  رِخ ِد٣ َُْلنِّ  َٝ َِٜشُٙ  ح  ٤ُُِْظ

ِٖ  َػ٠َِ ٣ ِٚ  حُذِّ ِِّ ًُ  ْٞ َُ ِشَٙ  َٝ ًَ  َٕ ٞ ًُ ْؾِش ُٔ ُْ َخ ٣َخ( 9) ح َٖ  أ٣َُّٜ ُ٘ٞح حَُِّز٣ َٓ َْ  آَ َٛ  ْْ ٌُ خَسس   َػ٠َِ أَُدُُّ ـَ ْ طِ ٌُ ٤ ـِ ْٖ  طُ٘ ِّٓ 

ْ   َػَزحد   َٞ ) أٓخ (حُقق( ٓٔ) أ٤َُِ َٖ  ك٢ِ رََؼغَ  حَُِّز١ ُٛ ٤ِّ٤ ِّٓ ْْ  َسُعٞل   حأْلُ ُْٜ٘ ْْ  ٣َْظُِٞ ِّٓ ِٜ ِٚ  َػ٤َِْ  آ٣َخطِ

 ْْ ِٜ ٤ ًِّ ٣َُض َٝ  ُْ ُٜ ُٔ ٣َُؼِِّ ٌِظَخدَ  َٝ ُْ شَ  ح َٔ ٌْ ُِْل ح إِ َٝ خُٗٞح َٝ ًَ ٖ ِٓ  َُ ٍ   َُل٢ِ هَْز ٖ   َماَل ز٤ِ  ػَٔ ك٤ٜخ (حُـٔؼش( ٕ) ُّٓ

 ٛٞ كخُزؼغ كال، حإلسعخٍ أٓخ كشًش ٝك٤ٚ أؽذ ٛٞ كخُزؼغ. ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُِشعٍٞ

ْػذُ  َؿخء كَبَِرح) طؼخ٠ُ هخٍ ُٜٝزح ٝص٣خدس حإلسعخٍ خ َٝ َٔ ْْ  رََؼْؼَ٘خ أُٝلُٛ ٌُ ح َػ٤َِْ َخ ِػزَخد  َُّ٘ ٢ُِ ْٝ  َؽِذ٣ذ   رَؤْط   أُ

خُعٞحْ  ـَ ٍَ  كَ ٣َخسِ  ِخالَ َٕ  حُذِّ خ ًَ ح َٝ ْػذ  ْلُؼٞل   َٝ  .ٝػَٔ ٝهغٞس هٞس ك٤ٚ ((حإلعشحء( ٘) َّٓ

 (19)-(17) آ٣ش :  

َك٤َْ٘خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُـٔغ حعظؼٔخٍ دلُش ٓخ .ٔ ْٝ أَ ِٚ  َُٓٞع٠ ا٠َُِ َٝ أَِخ٤ َٝ  ْٕ آَ  أَ َّٞ خ طَزَ َٔ ٌُ ِٓ ْٞ ْقشَ  ُِوَ ِٔ  ر٤ُُٞط خ رِ

حْؿَؼُِٞح َٝ  ْْ ٌُ ٞح هِْزَِش   ر٤ُُٞطَ ُٔ أَه٤ِ اَلسَ  َٝ رَؾِّشِ  حُقَّ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  ُِٔؼ٠٘؟ حُخطخد إٔ ٓغ (٣ٞٗظ( 17) ح

ءآَ )    َّٞ  إٔ اعشحث٤َ ر٢٘ ؿٜٔٞس ٖٓ أسحد ُٔخ ٌُٖ رخُٔؼ٠ّ٘ ٝٛخسٕٝ ٓٞع٠ ٓغ حٌُالّ( طَزَ

حْؿَؼُِٞح) كوخٍ حُـٔغ حعظؼَٔ هِزِش حُز٤ٞص ٛزٙ ٣ـؼِٞح َٝ  ْْ ٌُ  حُز٤ٞص ٛزٙ ك٢ طـٔؼٞح أ١ (هِْزَِش   ر٤ُُٞطَ

 ر٢٘ ُؼّٔٞ ٝاٗٔخ ٛ٘خ ٝٛخسٕٝ ُٔٞع٠ ٤ُظ ٝٛٞ حُـٔغ كـخء حؿظٔخع أٓخًٖ ر٤ٞطٌْ ُظٌٖ

 .اعشحث٤َ

 (9ٓ) آ٣ش : 

 ٝهٚ؟ ٣ٞٗظ عٞسس آ٣خص ك٢ كشػٕٞ ؿشم هقش ر٤ٖ حُز٤خ٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ حُلشم ٓخ .ٔ

ْصَٗخ) ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    َٝ َؿخ ََ  رِز٢َِ٘ َٝ ُْزَْلشَ  اِْعَشحث٤ِ ْْ  ح ُٕ  كَؤَْطزََؼُٜ ْٞ ُؿُُ٘ٞدُٙ  كِْشَػ ٤خ   َٝ ـْ  رَ

َػْذٝح   ُٚ  اَِرح َكظ٠َّ َٝ ًَ َشمُ  أَْدَس ـَ ُْ ٍَ  ح ٘ضُ  هَخ َٓ ُ  آ َ٘ضْ  حَُِّز١ اِلَّ  اُِِـَٚ  ل أََّٗٚ َٓ ِٚ  آ ََ  رَُ٘ٞ رِ أََٗخْ  اِْعَشحث٤ِ َٝ  َٖ ِٓ 

 َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َُوَذْ ) هٚ عٞسس ك٢ ٝهخٍ {(9ٓ} ح َك٤َْ٘خ َٝ ْٝ َٞع٠ ا٠َُِ أَ ُٓ  ْٕ ْْ  كَخْمِشدْ  رِِؼزَخِد١ أَْعشِ  أَ َُُٜ 

139



 

44 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ُْزَْلشِ  ك٢ِ هَِش٣وخ   َل  َدَسًخ   طََخخفُ  لَّ  ٣َزَغخ   ح ْْ { 77} طَْخَؾ٠ َٝ ُٕ  كَؤَْطزََؼُٜ ْٞ ُِ٘ٞدِٙ  كِْشَػ ـُ ِؾ٤َُْٜ رِ ـَ َٖ  كَ ِّٓ 

 ِّْ َ٤ُْ خ ح َٓ  ْْ  :٢ِ٣ ٓخ ٗشٟ حُغٞسط٤ٖ ك٢ ح٣٥خص لكظ٘خ ارح. {(71} َؿِؾ٤َُٜ

 أطزغ كشػٕٞ رخُؼطق ٗـ ٝٛزح( ٝؿ٘ٞدٙ كشػٕٞ) هُٞٚ ك٢ حُؼطق ٝحٝ حعظخذحّ .ٔ

 ك٢ أٓخ. ٓٞع٠ ٝأطزغ ؿ٘ٞدٙ ٓغ خشؽ كشػٕٞ إٔ هطؼ٢ طؼز٤ش ٝٛزح ٓؼٚ ٝٛٞ ٓٞع٠

 طل٤ذ حُِـش ك٢ ٝحُزخء( رـ٘ٞدٙ كشػٕٞ كؤطزؼْٜ) هُٞٚ ك٢ حُزخء حعظخذّ هٚ عٞسس

 رٔؼ٠٘ حلعظؼخٗش ٝطلظَٔ حُٔقخكزش طلظَٔ حُزخء ح٣٥ش ٝك٢ ،ٝحلعظؼخٗش حُٔقخكزش

 .ٓؼْٜ كشػٕٞ رٛخد ٣ؾظشه ٝل رـ٘ٞدٙ أٓذْٛ

 ُزح ر٘لغٚ ٛٞ ٝحُظ٤ٌَ٘ حُزطؼ ػ٠ِ ػخصّ كشػٕٞ إٔ ٣ٞك٢ ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ ٝحُظؼز٤ش .ٕ

 ح٣٥خص ع٤خم ٥ٕ رٚ ٝحُزطؼ ُِظ٤ٌَ٘ ر٘لغٚ ٓٞع٠ حعظجقخٍ ٝأسحد ؿ٘ٞدٙ ٓغ خشؽ

َّْ ) ِٝٓجٚ كشػٕٞ حعظٌزخس رًش حُظؼز٤ش، ٛزح طلشك ٖ رََؼْؼَ٘خ ػُ ِٓ ِْٛ َٞع٠ رَْؼِذ ُّٓ  َٕ َٛخُسٝ َٝ 

َٕ  ا٠َُِ ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِجِ َٓ زَُشٝحْ  رِآ٣َخطَِ٘خ َٝ ٌْ خُٗٞحْ  كَخْعظَ ًَ ٓخ   َٝ ْٞ َٖ  هَ ٤ ِٓ ِش ـْ  أْٜٗ كزًش {(7٘} ُّٓ

 ٖٓ خٞف ػ٠ِ هٞٓٚ ٖٓ ه٤َِ ال ُٔٞع٠ آٖٓ ٓخ أٗٚ ٝرًش ٝٓـشٕٓٞ ٓغظٌزشٕٝ

 ٣لظٖ أٗٚ رًش ًٔخ ٝٓغشف حألسك ك٢ ػخٍ كشػٕٞ إٔ أ٣نخ   ٝرًش ِٝٓجٚ كشػٕٞ

 ٝهٞٓٚ كشػٕٞ ػ٠ِ دػخ ػ٤ِٚ حُغالّ ٓٞع٠ إٔ ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ حألٓش ٝٓآٍ هٞٓٚ

 (حأل٤ُْ حُؼزحد ٣شٝح كظ٠ ٣ئٓ٘ٞح كال هِٞرْٜ ػ٠ِ ٝحؽذد أٓٞحُْٜ ػ٠ِ حهٔظ سر٘خ)

 رٔٞع٠ ٝط٤ٌِ٘ٚ كشػٕٞ ػزحد رًشص حُظ٢ ح٣٥خص ُغ٤خم ٓ٘خعذ ٝػذٝح   رـ٤خ   كزًش

 ُٜزح ٣ظؼشك ُْٝ ٝهٞٓٚ ٓٞع٠ آرٟ كشػٕٞ إٔ هٚ عٞسس ك٢ ٣زًش ُْٝ. ٝهٞٓٚ

 رـ٤خ  ) ٣زًش ُْٝ حُظؼز٤ش حخظِق ُزح ٓخظِق ٛ٘خ كخُغ٤خم ُزح هٚ عٞسس ك٢ ٓطِوخ   حألٓش

 .حُظؼز٤ش ك٢ ح٣٥خص ع٤خم ٤ُ٘خعذ( ٝػذٝح

 حُ٘ـخس أٓش كظ٠ُّٞ طؼخ٠ُ هللا طذخَ ٝرطؾٚ رلشػٕٞ رسػخ   ٓٞع٠ هّٞ مخم إٔ رؼذ .ٖ

ْصَٗخ) طؼخ٠ُ كوخٍ ر٘لغٚ َٝ َؿخ ََ  رِز٢َِ٘ َٝ ُْزَْلشَ  اِْعَشحث٤ِ ْْ  ح ُٕ  كَؤَْطزََؼُٜ ْٞ ُؿُُ٘ٞدُٙ  كِْشَػ ٤خ   َٝ ـْ َػْذٝح   رَ َٝ 

ُٚ  اَِرح َكظ٠َّ ًَ َشمُ  أَْدَس ـَ ُْ ٍَ  ح ٘ضُ  هَخ َٓ ُ  آ َ٘ضْ  حَُِّز١ اِلَّ  اُِِـَٚ  ل أََّٗٚ َٓ ِٚ  آ ََ  رَُ٘ٞ رِ أََٗخْ  اِْعَشحث٤ِ َٝ  َٖ ِٓ 

 َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ  حعظـخرش ٛٞ حُٜالى ػ٘ذ كشػٕٞ ٝا٣ٔخٕ ُلشػٕٞ حُـشم ًٝخٕ {(9ٓ} ح

 هٚ عٞسس ك٢ أٓخ ،(حأل٤ُْ حُؼزحد ٣شٝح كظ٠ ٣ئٓ٘ٞح كال)  ػ٤ِٚ حُغالّ ٓٞع٠ ُذػٞس

 حُ٘ـخس أٓش طؼخ٠ُ ٣ظ٠ُٞ ُٖٝ ػ٤ِٚ حُغالّ ُٔٞع٠ طؼخ٠ُ هللا ٖٓ ٝك٤خ   حألٓش ؿخء كوذ

َُوَذْ ) رُٞٚ ٓٞع٠ خخهذ ٝاٗٔخ ر٘لغٚ َك٤َْ٘خ َٝ ْٝ َٞع٠ ا٠َُِ أَ ُٓ  ْٕ ْْ  كَخْمِشدْ  رِِؼزَخِد١ أَْعشِ  أَ َُُٜ 

ُْزَْلشِ  ك٢ِ هَِش٣وخ   َل  َدَسًخ   طََخخفُ  لَّ  ٣َزَغخ   ح ِؾ٤َُْٜ) طؼخ٠ُ هخٍ ػْ (طَْخَؾ٠ َٝ ـَ َٖ  كَ ِّٓ  ِّْ َ٤ُْ خ ح َٓ 

 ْْ  .كشػٕٞ هّٞ ؿشم رًش (َؿِؾ٤َُٜ

 .عٞسس ًَ ك٢ ح٣٥خص ع٤خم ٣وظن٤ٚ ٓخ ٛٞ حُوقش ك٢ حُٔؾٜذ٣ٖ ر٤ٖ حلخظالكخص ٛزٙ ًَ

 ح٣٥ش؟ ك٢( اعشحث٤َ ر٘ٞ) طؤ٤ٗغ دلُش ٓخ .ٕ

 إٔ هِ٘خ طٌغ٤ش؟ ؿٔغ ٛ٘خى إٔ أؿزض حُز٤٘خص ٝؿخءطْٜ حُز٤٘خص ؿخءْٛ ػٖ عخرن عئحٍ ك٢   

 ٓؼَ ؿ٘غٚ ٖٓ رًش ُٚ أ١ كو٤و٤خ   حُٔئٗغ ًخٕ ارح حُغخُْ حُٔئٗغ ؿٔغ. طٌغ٤ش ؿٔغ حُٔالثٌش

 حُلو٤و٢ ؿ٤ش حُٔئٗغ. ٝحُظؤ٤ٗغ حُظز٤ًش ٣ـٞص حٗلقَ ٝارح ٣ئّٗغ رخُلؼَ ٓظقال   ًخٕ كبرح ر٘خص

ًّش ُٚ ٓخ أ١ كو٤و٤خ   ٓئٗؼخ   ًخٕ ارح. حُٞؿٜخٕ ٣ـٞص  حُٔئٗغ( هخُزخص ر٘خص،) ٓؼَ ؿ٘غٚ ٖٓ ٓز

 ٗغٞس. ٝحُظؤ٤ٗغ حُظز٤ًش كؼِٚ ك٢ ك٤ـٞص ٓـخص١ ٓئٗغ ر٤ّ٘خص. ر٤ّ٘خص ؽـشحص، ٓؼَ حُٔـخص١
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ٍَ ) ؿٔغ حعْ ٛٞ أفال   ٗغٞس طٌغ٤ش، ؿٔغ ٛزح عخُْ ٓئٗغ ؿٔغ ٤ُغض هَخ س   َٝ َٞ ِذ٣َ٘شِ  ك٢ِ ِْٗغ َٔ ُْ  ح

 حُظز٤ًش ٣ـٞص كقَ أ١ ؿخء كبرح حُطخُزخص ؿخءص ٗوٍٞ كو٤و٢ ٓئٗغ ًخٕ ُٞ. (٣ٞعق( ٖٓ)

َخ ٣َخ) ٝحُظؤ٤ٗغ َٖ  أ٣َُّٜ ُ٘ٞح حَُِّز٣ َٓ ُْ  اَِرح آ ًُ َ٘خصُ  َؿخء ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٜخِؿَشحص   ح ُٓ  َّٖ ظَِلُُ٘ٞٛ ْٓ  ؿخء (حُٔٔظل٘ش( ٓٔ) كَخ

 رذ٤َُ ٝطؤ٤ٗؼٜخ طز٤ًشٛخ ٣ـٞص حُـٔٞع ًَ إٔ ا٠ُ ٣زٛذ حُ٘لخس ٖٓ ٝهغْ( ًْ) رخُن٤ٔش كقَ

ٍَ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٘ضُ  هَخ َٓ ُ  آ َ٘ضْ  حَُِّز١ اِلَّ  اُِِـَٚ  ل أََّٗٚ َٓ ِٚ  آ ََ  رَُ٘ٞ رِ أََٗخْ  اِْعَشحث٤ِ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ( 9ٓ) ح

 : حُؾخػش ٣ٝوٍٞ (٣ٞٗظ

 ٓئٗغ ؿٔغ   ًَ رـٔؼْٜ أرخ٢ُ ل    طلذػٞح ٝروظ٢ِ ٝطـٔؼٞح ه٢ٓٞ إ

 ؟(ار)ٝ( ارح) ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٖ

 حُؾشه أدٝحص ٖٓ ارٓخ حُؾشه، أدٝحص ٖٓ ٣ؼذٜٝٗخ ٝل حُـخُذ ك٢ ُِٔخم٢ ظشف ار   

ًُُشٝحْ ) حْر ْْ  اِرْ  َٝ ٘ظُ ْْ  ه٤َِِال   ًُ ًُ ؼََّش ٌَ َخ ٣َخ( )حألػشحف( 1ٙ) كَ َٖ  أ٣َُّٜ ُ٘ٞح حَُِّز٣ َٓ ًُُشٝح آ شَ  حْر َٔ ِ  ِْٗؼ ْْ  هللاَّ ٌُ  اِرْ  َػ٤َِْ

 ْْ ٌُ  ك٢( ار) ٗوٍٞ ٝٗلٖ ُِٔغظوزَ ٝارح ُِٔخم٢ ار ٣وُٕٞٞ حُ٘لخس (حألكضحد( 9) ُؿُ٘ٞد   َؿخءْط

 ُؾشهٚ خخكل حُضٓخٕ ٖٓ ٣غظوزَ ُٔخ ظشف( ارح. )ؽشه٤ش ٤ُغض ٝار ُِٔخم٢ حُـخُذ

 ك٢ ألٗٚ حُـخُذ ك٢ ُِٔخم٢ صٓخٕ ظشف اعْ،( ار. )حُغٌٕٞ ػ٠ِ ٓز٢٘ ُـٞحرٚ ٓ٘قٞد

ٍُ  اِرِ ) حُوشإٓ ْْ  ك٢ِ حأْلَْؿاَل ِٜ  ك٢ ٣غلزٕٞ ؿْٜ٘ ك٢( عٞف) ُِٔغظوزَ ٝٛزٙ (ؿخكش( 7ٔ) أَْػَ٘خهِ

ٍ ٓغظوزَ أٗٚ آخش طؤ٣َٝ ُٚ ًخٕ ٝإ حُل٤ْٔ  حُـخُذ ك٢ أٜٗخ أػظوذ ٢ٌُ٘ حُٔخم٢ ٓ٘ضُش ٓ٘ضَّ

 اَِرح َكظ٠َّ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حُٔخم٢ ك٢ طٌٕٞ ٝهذ ُِٔغظوزَ حُـخُذ ك٢( ارح) إٔ ًٔخ ُِٔخم٢

 ُٚ ًَ َشمُ  أَْدَس ـَ ُْ ِشدَ  رََِؾَ  اَِرح َكظ٠َّ). رخُلؼَ حُـشم أدسًٚ ٛٞ (٣ٞٗظ( 9ٓ) ح ـْ ظِ  َٓ ْٔ ( 1ٙ) حُؾَّ

اَِرح) حُـٔؼش آ٣ش ك٢ كظ٠ (حٌُٜق ح َٝ ْٝ خَسس   َسأَ ـَ ْٝ  طِ ح أَ  ٞ ْٜ ٞح َُ  ح٣٥ش ٛزٙ (حُـٔؼش( ٔٔ) ا٤ََُِْٜخ حٗلَنُّ

 ك٢ ًِٜخ حُؾشه أدٝحص إٔ ٣وُٕٞٞ ٌُْٜٝ٘ ؿخُزخ   ٣وُٕٞٞ ل حُ٘لخس. حألٓش ٝهغ ٓخ رؼذ ٗضُض

 .حلعظوزخٍ

 (9ٕ) آ٣ش : 

َّ ) ح٣٥ش ك٢( خِلي) ًِٔش دلُش ٓخ .ٔ ْٞ َ٤ُْ ٤يَ  كَخ ِـّ َٕ  رِزََذِٗيَ  َُٗ٘ ٌُٞ ْٖ  ُِظَ َٔ ِْلَيَ  ُِ َّٕ  آ٣ََش   َخ اِ ح َٝ ؼ٤ِش  ًَ  َٖ ْٖ  حَُّ٘خطِ  ِٓ  َػ

َٕ  آ٣ََخطَِ٘خ خكُِِٞ ـَ  ؟ ٣ٞٗظ عٞسس ك٢ ((9ٕ) َُ

 حُـخُذ ك٢ ٢ٛٝ هُّذحّ ٗو٤نش ك٢ٜ خِق أٓخ. حُضٓخٕ ك٢ ُٜخ حعظؼٔخٍ ٝأظٜش هزَ ٗو٤نش رؼذ   

 .أ٣نخ   حُظٜش ٛٞ حُِـش ك٢ ٝحُخِق. حُِـش ك٤غ ٖٓ ٛزح ٌُِٔخٕ

 ًِٜخ ألٕ رؼذ ٌٓخٕ خِق ٗنغ إٔ ٣ٌٔ٘٘خ كال حألخشٟ ٌٓخٕ اكذحٛٔخ ٝمغ ٣قق ل أك٤خٗخ     

َّْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٠ ٓؼَ رخُضٓخٕ ٓظؼِوش َٗخ ػُ ْٞ ْْ  َػلَ ٌُ ْ٘ ْٖ  َػ ْْ  َرُِيَ  رَْؼذِ  ِٓ ٌُ َٕ  ََُؼَِّ ُشٝ ٌُ ( حُزوشس( ٕ٘) طَْؾ

( ْٕ ِ َُّ  كاََل  هََِّوََٜخ كَب ْٖ  َُُٚ  طَِل ٌِقَ  َكظ٠َّ رَْؼذُ  ِٓ ْ٘ خ طَ ؿ  ْٝ َخ( )حُزوشس( ٖٕٓ) َؿ٤َْشُٙ  َص  رَْؼذَ  هُُِٞرََ٘خ طُِضؽْ  َل  َسرَّ٘

َٛذْ  ََٛذ٣ْظََ٘خ اِرْ  ْٖ  ََُ٘خ َٝ ْٗيَ  ِٓ ش   َُُذ َٔ ْٗضَ  اَِّٗيَ  َسْك َّٛخدُ  أَ َٞ ُْ  .(ػٔشحٕ آٍ( 1) ح

َّْ ) ٌُِٔخٕ، حألفَ ك٢ ك٢ٜ خِق أٓخ    ْْ  ػُ ُ َّٜ ْٖ  ٥ََط٤َِ٘ ِٓ  ِٖ ْْ  ر٤َْ ِٜ ْٖ  أ٣َِْذ٣ ِٓ َٝ  ْْ ِٜ ِْلِ ْٖ  َخ َػ َٝ  ْْ ِٜ خِٗ َٔ ْٖ  أ٣َْ َػ َٝ 

 ْْ ِٜ خثِِِ َٔ َل  َؽ ذُ  َٝ ـِ ْْ  طَ ؼََشُٛ ًْ َٖ  أَ ًِِش٣ َِْ٘خ( )حألػشحف( 7ٔ) َؽخ َؿَؼ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٖ ْْ  ر٤َْ ِٜ ح أ٣َِْذ٣ ْٖ  َعّذ  ِٓ َٝ  ْْ ِٜ ِْلِ  َخ

ح ْْ  َعّذ  ْْ  كَؤَْؿَؾ٤َْ٘خُٛ َٕ  َل  كَُٜ ٤َُْْخؼَ ( )٣ظ( 9) ٣ُْزِقُشٝ َٝ  َٖ ْٞ  حَُِّز٣ ًُٞح َُ ْٖ  طََش ِٓ  ْْ ِٜ ِْلِ ٣َّش   َخ  ِمَؼخك خ ُرسِّ

ْْ  َخخكُٞح ِٜ ٤َِْظَّوُٞح َػ٤َِْ َ  كَ ٤َُْوُُُٞٞح هللاَّ ل   َٝ ْٞ ح هَ  ٝحهل٤ٖ ًؤْٜٗ ٓزخؽشس ٣ِْٜٞٗ أ١ (حُ٘غخء( 9) َعِذ٣ذ 

َّ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ًٝزُي خِلْٜ ْٞ َ٤ُْ ٤يَ  كَخ ِـّ َٕ  رِزََذِٗيَ  َُٗ٘ ٌُٞ ْٖ  ُِظَ َٔ ِْلَيَ  ُِ َّٕ  آ٣ََش   َخ اِ ح َٝ ؼ٤ِش  ًَ  َٖ ْٖ  حَُّ٘خطِ  ِٓ  َػ

َٕ  آ٣ََخطَِ٘خ خكُِِٞ ـَ  ػٞدس ٣٘ظظشٕٝ حُز٣ٖ هٞٓٚ ْٛ خِلٚ؟ ْٛ ٖٓ حُغئحٍ، ٓٞمغ ح٣٥ش ((9ٕ) َُ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ُٖٔ أفال   كخُٔؼ٠٘ خِلٚ ٝحُٔأل ٝحُؾؼذ رخُـ٤ؼ ٓٞع٠ رٛذ. خِلٚ كْٜ ع٤لؼَ ٝٓخرح كشػٕٞ

 ُ٘خ فخسص ٌُٜ٘خ ا٣ٔخٕ ٝٓغؤُش طلّذ١ ك٤ٜخ ألٕ كو٤وش ُْٜ كخ٣٥ش حُؼٞدس ٣٘ظظشٕٝ حُز٣ٖ خِلي

 .آ٣ش رؼذ ك٤ٔخ

 (7ٓٔ) آ٣ش : 

 ك٢ حُلٌٔش ٝٓخ ح٣٥ش؟ طلغ٤ش ٝٓخ ر٤ٜ٘ٔخ؟ حُلشم كٔخ ٣قزي هخٍ حُؾش ٝك٢ ٣شدى هخٍ حُخ٤ش ك٢ .ٔ

  ؟(ُلنِٚ سحدّ  ل) ٝ( ٛٞ ال) حعظؼٔخٍ

 ٝٛٞ ؽشٓزخ حُٔظّ . ٣ُشدى هخٍ ٝٛ٘خ ٣ٔغغي هخٍ ٛ٘خى:  (ُلنِٚ سحد كال رخ٤ش ٣شدى ٝإ)   

 حُخ٤ش ّٝؿٚ ارح أ١ (رخ٤ش ٣شدى ٝإ) عزوظٜخ، حُظ٢ ح٣٥ش ك٢ حُظخ٤ُٖٔ ًِٔش ٓغ ٓ٘غـٔخ   ؿخء

 رؼذ حُؾ٢ء ػٖ ك٤ٌٕٞ حٌُؾق أٓخ ٝهٞػٚ هزَ ُِؾ٢ء ٣ٌٕٞ حُشدّ  ألٕ ُلنِٚ سحدّ  كال ا٤ُي

 ٣شدى ألٕ( ٣شدى) ٓغ سحدّ  ًِٔش ٝحعظؼَٔ ٝحهغ ألٗٚ حُٔظ ٓغ ًخؽق ًِٔش كخعظؼَٔ ٝهٞػٚ

 . ٛزح ًخٕ ٝإ ٛزح ًخٕ إ حُوطغ، أٝ ُِـضّ ٤ُظ ُالكظٔخٍ( إ) ٝحعظؼٔخٍ. ٣وغ ُْ رخ٤ش

 (رنش هللا ٣ٔغغي ٝإ) ٓ٘ظظشس حُخ٤ش ًِٝٔش ٝحهؼش حُٔظّ  ًِٔش إٔ: ٣شد حُز١ ٝحُغئحٍ   

 ؽ٢ء ك٤ٜخ ٝحإلسحدس ٓخد١ّ  ؽ٢ء ك٤ٚ حُٔظّ  ٌُٖ أ٣نخ   ٣ُشدى. هش٣ذ ٌُٖ حكظٔخٍ ٛٞ هّشرٜخ،

 ػ٠ِ حُٔظ ؿخٗذ ك٤ٚ ألٗٚ ٛزح ٌُٖٝ رلذٝػٚ ٓـضٝٓخ   ٤ُظ حُلذٝع أَٓ ػ٠ِ حُلؼ٤ِٖ ًال. أرؼذ

 ٝحهغ ٣ٌٕٞ ػخدس حُٔظ ألٕ حٌُؾق ًِٔش ٓؼٚ كخعظؼَٔ أهشد حُٔظّ  ٌُٖ حُلذٝع حكظٔخٍ

 ٝٛ٘خ ًخؽق ٛ٘خ حعظؼَٔ ُزح سحدّ  ٓؼٜخ كخعظؼَٔ رُي هزَ حإلسحدس ٌُٖ كٌؾلٚ( ٝهغ أ١ ّٓغٚ)

 .سحدّ 

 هللا هذسس ػ٠ِ ٛ٘خ حٌُالّ ؟(رنش ٣ٔغغي إ)حُخ٤ش ٓغ ٣ٝشدى حُنش ٓغ حُٔظ هخٍ ُٔخرح   

 حُنش ػ٠ِ حٌُالّ طوذّ ُٝزح حُظِْ ػ٠ِ حٌُالّ ًخٕ رُي ٝهزَ ا٤ُٚ حألٓش ٝسد ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ

 عزلخٗٚ هللا ا٠ُ حُِـٞء رنشٝسس حُٔظِو٢ حُٔغِْ اؽؼخس ٖٓ ٗٞع ك٤ٚ حُ٘لغ ػ٠ِ حٌُالّ ٝطؤخش

 طوذّ أٗض حُظخ٣ٞق ٓٞهٖ ك٢ طؼخ٠ُ هللا هخػش ػٖ حلٗلشحف ٖٓ طخ٣ٞق ٓٞهٖ ألٗٚ ٝطؼخ٠ُ

ْٕ ): حُغخروش ح٣٥ش لكع. حُؼوخد أَ َٝ  ْْ ْؿَٜيَ  أَهِ َٝ  ِٖ ٣ لَ  َك٤ِ٘ل خ ُِِذِّ َٝ  َّٖ ٌَُٗٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ًِ ْؾِش ُٔ ُْ  ٖٓ طلز٣ش (ح

لَ ) حُِؾشى ٖ طَْذعُ  َٝ ِٓ  ِٕ خ هللّاِ  ُدٝ لَ  ٣َ٘لَُؼيَ  لَ  َٓ ىَ  َٝ ِْضَ  كَبِٕ) طلز٣ش، (٣َُنشُّ ح كَبَِّٗيَ  كََؼ َٖ  اِر  ِّٓ 

 َٖ ٤ ِٔ  رٔخ ٣زذأ رخُؼوخد، ٣زذأ إٔ ٣غظذػ٢ حُـٞ ٛزح. ٝطلز٣ش طخ٣ٞق ؿٞ حُـٞ ػ٠ِ حُـخُذ (حُظَّخُِ

 . رُي رؼذ ٣٘غـْ كظ٠ ٣خ٤ق

ٍ ػْ    ّٞ  كال ٣وَ ُْ ٛ٘خ حُلنَ حعظؼٔخٍ:  (ُلنِٚ سحد كال رخ٤ش ٣شدى ٝإ) ا٠ُ رُي رؼذ طل

 ٤ُظ ٛٞ حإلٗغخٕ ٣ق٤ذ خ٤ش ًَ حُؼِٔخء ٣وٍٞ ًٔخ ألٗٚ ُلنِٚ سحدّ  كال هخٍ ٝاٗٔخ ُخ٤شٙ سحد

 ٝػزذص ف٤ِض أٗخ حإلٗغخٕ ٣وٍٞ كال ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ هللا ٖٓ طلّنَ ٛٞ ٝاٗٔخ ُؼِٔٚ ٓؼخٝمخ  

 ٝسكٔظٚ طؼخ٠ُ هللا رلنَ حُـ٘ش دخٍٞ كظ٠ حُؼزخدس ٛزٙ ٓوخرَ حُلنَ كـخء٢ٗ ٝؿَ ػض هللا

 حُخ٤ش ٖٓ حإلٗغخٕ ٣ق٤ذ كٔخ. طؼخ٠ُ هللا كنَ ٣وخرَ إٔ ٣غظط٤غ ل حإلٗغخٕ كؼَ ٜٓٔخ ألٗٚ

 طؤط٢ ٝٛ٘خ. كنَ ٛٞ اٗٔخ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ هللا ػ٠ِ ٝحؿزخ   كوخ   ٤ُٝظ طؼخ٠ُ هللا ٖٓ كنَ كٜٞ

 حُخ٤ش ُٜزح سحد كال رخ٤ش ٣شد ٝإ: ٣وخٍ إٔ حلػظ٤خد١ حُغ٤خم ٝاٗٔخ( ُلنِٚ سحد ٝل) ًِٔش

إِ) طؼخ٠ُ هخٍ ٝاٗٔخ ِٚ  َسآدَّ  كاَلَ  رَِخ٤ْش   ٣ُِشْدىَ  َٝ ِٚ  ٣َُق٤ذُ  ُِلَْنِِ ٖ رِ ْٖ  ٣ََؾخء َٓ َٞ  ِػزَخِدِٙ  ِٓ ُٛ لُٞسُ  َٝ ـَ ُْ  ح

 ُْ ِك٤  .٣ؾخء ٖٓ ا٠ُ ٣ٞفِٚ ٣ؼ٢٘ رٚ ٣ق٤ذ( حُشَّ
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 ســـــــورة يــــونـــــس

 (1ٓٔ) آ٣ش : 

ٌُْ َُّْغضُ ) ر٤ٖ حُلشم ٓخ .ٔ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ خ) ٝ (رِ ٌُْ أََٗخْ  َٓ ٤ًَِ َػ٤َِْ َٞ  ؟(رِ

 ػ٤ٌِْ ٤ُظ(. ػ٤ٌِْ) ٝٓـشٝس ؿخس ٝخزشٛخ ٝحعٜٔخ ،حعٜٔخ ٝؿ٘خف ُِـ٘ظ حُ٘خك٤ش( ل)   

 حلع٤ٔش حُـِٔش ػخٓش ٝهخػذس( ًخٕ أخٞحص ٖٓ ٗخهـ ٓخم٢ كؼَ ٤ُظ) كؼ٤ِش ؿِٔش ؿ٘خف

 حُلذٝع ػ٠ِ ٣ذٍ ٝحُلؼَ حُؼزٞص ػ٠ِ ٣ذٍ حلعْ حُؼزٞص ػ٠ِ دحُش ألٜٗخ حُلؼ٤ِش ٖٓ أهٟٞ

 رخإلمخكش أهٟٞ ػ٤ِي ؿ٘خف ل ارٕ. رخُلؼَ حُٞفق ٖٓ ٝأدّٝ أهٟٞ رخلعْ ٝحُٞفق ٝحُظـذد

 أهٟٞ( ل. )أهٟٞ كغظٌٕٞ ع٤ٔشح ٝؿِٔش ط٤ًٞذ ك٤ٜخ( سؿَ ل. )ٓئًذس ػ٤ٌِْ ؿ٘خف ل إٔ ا٠ُ

 ًؼ٤شس أٓٞس ػٖ طؼزش ٝحعؼش ٌُٜٝ٘خ عِٜش حُؼشر٤ش حُِـش. دسؿخص ٝحُ٘ل٢( ٤ُظ) ٖٓ حُ٘ل٢ ك٢

 ُٝٔخ ٣زٛذ ُْٝ ٣زٛذ ُٖ ر٤ٖ رخلٗـ٤ِض٣ش طؼزش ٤ًق) ػٜ٘خ طؼزش إٔ أخشٟ ُِـخص ٣ٌٖٔ ل

 ُٜخ حُ٘ل٢ أدٝحص( كخمشح   سؿَ ٓخ كخمشح ، سؿَ ٤ُظ كخمشح ، سؿَ ل ٣زٛذ، ٤ُٝظ ٣زٛذ

ٌُْ َُّْغضُ  هَُ) طؼخ٠ُ هخٍ. دللطٜخ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ خ) ٝهخٍ (حألٗؼخّ( ٙٙ) رِ َٓ ٌُْ أََٗخْ  َٝ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ ( 1ٓٔ) رِ

 إ كخمش، ٓلٔذ. حُظؼز٤ش ك٢ ر٤خ٢ٗ خو ٛزح ٝدللص، دسؿخص ُِٝ٘ل٢ كشم ٛ٘خى ارٕ (٣ٞٗظ

ّٕ  ُلخمش، ٓلٔذ  ًَٝ ػٜ٘خ طؼزش ٤ًق ُلخمش ٓلٔذ إ ُلخمش، ٓلٔذ إ كخمش، ٓلٔذ ا

٤ذ   َؽ٢ْء   ََٛزح) حُوشإٓ ك٢. ٓلٔذ؟ كنٞس ػ٠ِ طذٍ ًِٜٝخ دلُش ُٜخ ٝحكذس ـِ َّٕ ( )م( ٕ) َػ  اِ

خد   ََُؾ٢ْء   ََٛزح ـَ َّٕ ( )ؿ( ٘) ُػ ٤ذ   ََُؾ٢ْء   َٛـَزح اِ ـِ  ٛخثِش ٝحعؼش طؼز٤ش٣ش ٓغخكش (ٛٞد( 7ٕ) َػ

  !.أخشٟ؟ رخُِـخص ػٜ٘خ طؼزش ك٤ٌق حُل٤خس ٝحهغ ك٢ ٓٞؿٞدس ٢ٛٝ حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٓغخكش ٣ظزؼٜخ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة وخبتمتهب:

 سؿَ ا٠ُ أٝك٤٘خ إٔ ػـزخ   ُِ٘خط أًخٕ" حُٔطِغ كل٢ ٝخظخٜٓخ، ٓطِؼٜخ ٣ٞكذ حُغٞسس ع٤خم ك٢ طشحرو ٛ٘خى   

 "حُلخ٤ًٖٔ خ٤ش ٝٛٞ هللا ٣لٌْ كظ٠ ٝحفزش ا٤ُي ٣ٞك٠ ٓخ ٝحطزغ" حُخظخّ ٝك٢ ،(ٕ:آ٣ش) "حُ٘خط أٗزس إٔ ْٜٓ٘

 حُٔظقَ حُٔٞمٞع ٛٞ أٗٚ ًٔخ حُخظخّ، ٛٞ كخُٔطِغ حُٞك٢، هن٤ش ػٖ حُلذ٣غ ك٤ٚ كٌالٛٔخ ،(9ٓٔ: آ٣ش)

 .ٌُِخكش٣ٖ ٝٝػ٤ذ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝٝػذ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ُِشعٍٞ حُظغ٤ِش ٖٓ ح٣٥ظخٕ طظنٔ٘ٚ ٝٓخ ،..ر٤ٜ٘ٔخ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســـــىرة هــــىد

 

 بٍه ٌذي السىرة:

 هّٞ ا٠ُ طؼخ٠ُ هللا أٍِٓٚ كوي هللا ا٠ُ حُيػٞس ك٢ ٛٞى هللا ٗز٢ ُـٜٞى طو٤ِيح   ٛٞى رٍٔٞس حٍُٔٞس ٤ٔٓض 

 رخ٣َُق هللا كؤٌِْٜٛ هٞس ٓ٘خ أٗي ٖٓ ٝهخُٞح أؿٔخْٜٓ روٞس حؿظَٝح ح٣ٌُٖ, حُٔظـز٣َٖ حُؼظخس ػخى

 . حُؼخط٤ش حََُٜٛ

 أٝ طٍٜٞ ىٕٝ ح٬ٛ٩ف ك٢ ح٫ٓظَٔحٍ :حٍُٔٞس ٛيف ًٍٕٞ. 

 ٝحُـِحء ٝحُزؼغ ٝحَُٓخُش ٝحُظٞك٤ي ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼو٤يس رؤكٞحٍ طؼ٠٘ ٠ٛٝ ٤ٌٓش ٍٓٞس . 

 ٤ُٛٞش, ٝطؼزض حُؼو٤يس ك٢ هِٞد حُٔيػ٣ٖٞ ٓلٍٞ حٍُٔٞ : ٣يٍٝ ٓلٍٞ ٍٓٞس ٛٞى كٍٞ ه٤٠ش ح٧

 .حُلٞحٍ ر٤ٖ حََُٓ ٝأهٞحْٜٓ ُظز٤ض ٌٛٙ حُلو٤وش ٌٍُُٝي ًَ

 ٌٙٛ حْٓ ًخٗض ًِٝٔخ أٗز٤خء ٧ٓٔخء ٍٓٞ ػ٬ع أٍٝ ٢ٛ ٣ٝٞٓق ٣ْٞٗ ٍٓٞط٢ ٝأهٞحطٜخ حٍُٔٞس 

 ٝهض ك٢ ُِٗض حُؼ٬ع حٍُٔٞ ٌٛٙ, حٍُٔٞس ٓلٍٞ ٢ٛ حُ٘ز٢ ٌٛح هٜش ًخٗض ٗز٢ حْٓ ػ٠ِ حٍُٔٞس

 .  حُٜٔلق ك٢ ٍٝى ح١ٌُ حُظَط٤ذ ٝر٘لْ ٝحكي

 حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ, ػْ ٝكخس ػٜ٘خ هللا ٢ٍٟ هي٣ـش ٝكخس رؼي حُؼ٬ع حٍُٔٞ ُِٗض ِْٓٝ ٖٓ 

 ُ٘ز٢ح ػ٠ِ ػ٤ٜزش كظَٙ كٌخٗض حُؼَد هزخثَ ٖٓ َٜٝٗطٚ ىػٞطٚ ٍٝكٞ آًحٙ ٖٓ حُطخثق ك٢ أًٟ

 . ح٤ًَُٖ٘ٔ أًٟ ٖٓ هٞس ُْٜ ٫ ُٔخ ٤ُِِٖٔٔٔٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ

 ٩هٞحٗٚ كيع ٓخ ٤ِٚػ طوٚ ٧ٜٗخ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُِ٘ز٢ ط٤ِٔش ح٣٥خص ٌٛٙ هللا أٍِٗ ًؤٗٔخ ٖٓ 

 . ٝحُؼزخص حُٜزَ ك٢ ٤ُظؤ٠ٓ ح٫رظ٬ء أٗٞحع

 ٓؼي طخد ٖٝٓ أَٓص ًٔخ كخٓظوْ) :كُٜٞخ ح٣٥خص طيٍٝ ٝحُظ٢ حٍُٔٞس أٓخّ ٢ٛ حُظ٢ حُٔل٣ٍٞش ح٣٥ش 

 ( ر٤َٜ طؼِٕٔٞ رٔخ اٗٚ ططـٞح ٫ٝ

  (طَٜٕ٘ٝ ٫ ػْ أ٤ُٝخء ٖٓ هللا ىٕٝ ٖٓ ٌُْ ٝٓخ حُ٘خٍ كظٌْٔٔ ظِٔٞح ح٣ٌُٖ ا٠ُ طًَ٘ٞح ٫ٝ) ٌٙٛ 

 ٝك٢ حُٔل٘ش ٌٛٙ ك٢ ٣ظَٜكٕٞ ٤ًق ٤ُِِٖٔٔٔٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٍَُِٓٞ حُظٞؿ٤ٚ ٘ضٔط٠ ح٣٥خص

 :  أٝحَٓ رؼ٬ع ؿخءص ط٤ٜزْٜ هي ٓل٘ش أ١

 . رخُيػٞس ٝحٓظَٔ حٛزَٝح ( كخٓظوْ)  .ٔ

 . حُطـ٤خٕ ٝحُظٍٜٞ أ٣خًْ ( ططـٞح ٫) .ٕ

 . ُٚ ٝطٔظِْ حُـٟٞ ظَ ك٢ طؼ٤ٖ إٔ ا٣خى ( طًَ٘ٞح ٫ٝ)  .ٖ

 حُٔلٖ أٛخرظْٜ ح٣ٌُٖ ح٧ٗز٤خء ٗٔخًؽ ػٖ ح٣٥خص طظليع . 

 (   ح٬َُٓٔص–حُظ٣ٌَٞ– حُ٘زؤ– حُٞحهؼش) ٖٝٛ(  ٝأهٞحطٜخ ٛٞى ٤ٗزظ٠٘) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حٍَُٓٞ خٍه 

 أٓخّ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ هِذ ُظؼز٤ض ح٤َُِٖٓٔ هٜٚ ًًَ ٖٓ حُلٌٔش رز٤خٕ حٍُٔٞس هظٔض 

 . حُ٘يحثي
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 ســـــورة هـــــود

 :  البالغٍت هىد سىرة لطبئف

 ٕػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ُِ٘ز٢ أكَىص حُو٤َ رؤكؼخٍ ح٧ٍٓٞ أ ِْٓٝ . 

 ٕ( حٛزَ – ح٬ُٜس أهْ– أَٓص ًٔخ كخٓظوْ)  حُٔؼ٠٘ ك٢ ػخٓش ًخٗض ٝا. 

 ( طًَ٘ٞح ٫ٝ – ططـٞح ٫ٝ)  ٨ُٓش ؿٔؼض ح٤ُٜ٘ٔخص ٝك٢. 

 ك٤ٌْ هزَ ػ٤ِْ ًِٜخ ٣ٞٓق ٍٓٞس ٝك٢,  ػ٤ِْ هزَ ك٤ٌْ ًِٜخ ٛٞى ٍٓٞس ك٢ . 

 

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة 

"ٝحطزغ ٓخ ٣ٞك٠ ا٤ُي ٝحٛزَ كظ٠ ٣لٌْ هللا ٝٛٞ ه٤َ هظٔض ٍٓٞس ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ روُٞٚ طؼخ٠ُ    

, ٝك٤ٚ )ا٣ٔخء رؤٕ هللا ٗخَٛ ٍُٓٞٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ًٌرٞح ٝػخٗيٝح(. حُلخ٤ًٖٔ"

آ٣خطٚ ػْ كِٜض ٖٓ ُيٕ ك٤ٌْ هز٤َ * أ٫ طؼزيٝح َُ * ًظذ أكٌٔض حكـخءص ٍٓٞس ٛٞى ٓزيٝءس روُٞٚ طؼخ٠ُ "

ُز٤خٕ ٛلش حٌُظخد ح١ٌُ أُِٗٚ هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٍُٓٞٚ ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ا٫ هللا ا٢٘ٗ ٌُْ ٓ٘ٚ ٣ٌَٗ ٝر٤َ٘"

 ِْٝٓ, ٤ُزِؾ ىػٞس ٍرٚ رخٌُ٘حٍس ٝحُز٘خٍس.

 

 المىبسبت بٍه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٤ٓي ح٧ٓظخً ٝآ٣خطٜخ, هخٍ ٓوخ١ؼٜخ ك٢ ٓظ٬كٔخ   ٓظ٘خٓوخ   ػ٘خهخ   ٣ْٞٗ ٍٓٞس أهظٜخ ُظؼخٗن ٛٞى ٍٓٞس ؿخءص   

 ك٢,  حٍُٔٞط٤ٖ ٛخط٤ٖ ر٤ٖ ًزَح   ٗزٜخ   ٛ٘خى إٔ ٝحُؼـ٤ذ: ))... ٛٞى ٍٓٞس ُظل٤َٔ ٓويٓظٚ ك٢ هطذ

 ا٠ُ ٝاٗخٍس.... ٗٞف هٜش ا٠ُ اٗخٍس.....ٓـَٔ حُوٜٚ ٖٓ ؿخٗذ ػ٠ِ طلظ١ٞ ٣ْٞٗ ٍٓٞس إ....حُٟٔٞٞع

 حُظ٢ ػظوخى٣شح٩ حُلوخثن ُظٜي٣ن ٝٓؼخ٫   ٗخٛيح   حٍُٔٞس ك٢ ٣ـت اٗٔخ حُوٜٚ ٌُٖٝ.  رؼيٙ ٖٓ حََُٓ إٔ

 حُلوخثن ُظٜي٣ن ٝٓؼخ٫   ٗخٛيح   ؿخء إ ٝٛٞ حٍُٔٞس ؿْٔ ك٤ٜخ كخُوٜٚ ٛٞى ٍٓٞس أٓخ, حٍُٔٞس طٔظٜيكٜخ

 حُٜيف ٛٞ حُز١َ٘  حُظخ٣ٍن ك٢ حَُرخ٤ٗش حُؼو٤يس كًَش حٓظؼَحٝ إٔ ك٤ٚ ٣زيٝ أٗٚ ا٫ّ ,  طٔظٜيكٜخ حُظ٢ ػظوخى٣شح٩

 .((حُزخٍُ حُٞحٟق
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محبور السىرة:
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 ســـــورة هـــــود

 (11( إلى اٌَت )1مه اٌَت )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( طظليع ػٖ أٍٛٞ حُيػٞس ح٤ٓ٬ٓ٩ش, كبٗٚ ًظخد ٫ ٣ظطَم ا٤ُٚ هَِ ك٢ أكٌخٓٚ, ٗ – ٔح٣٥خص )

حُٔزخىة  ٝأٗٚ ٓلَٜ ٫ هلخء ك٤ٚ, ػْ أهٌص حٍُٔٞس طؼيى رؼٞ ٌٛٙ ح٣٥خص حُظ٢ طلَٔ ك٢ ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ

حُظو٤ِش ػظوخى٣ش. ػْ ػَٟض ح٣٥خص ُٔطِز٤ٖ ٤ٜٖٔٓ ٛٔخ: ح٫ٓظـلخٍ ٝحُظٞرش, اً ح٣٩ٔخ٤ٗش, ٝحُلوخثن ح٩

 .هزَ حُظل٤ِش

 ( طؼَٝ ٜٓ٘ي ك٣َي طَطـق ُٚ حُوِٞد, ٜٓ٘ي ٣ز٤ٖ رؼٞ أكٞحٍ ح٣ٌُٖ طُٞٞح ػٖ ٙ – ٘ح٣٥خص )

حُظٞك٤ي, ٣ٌٝ٘ق ٌٛح حُٔوطغ ؿَٜ ٛئ٫ء ٝٓخ ْٛ ػ٤ِٚ ٖٓ أٝٛخّ, ٝظخَٛ ح٤ُٔخم إٔ ح٣ًٌٍُٖٞٔ ك٢ 

ح٣٥ش ْٛ حًَُٕٔ٘ٞ ح٣ٌُٖ ٣ـِٜٕٞ اكخ١ش ػِْ هللا طؼخ٠ُ رٌَ كخٍ. ٝٛخطخٕ ح٣٥ظخٕ ح٣ٌَُٔظخٕ ٛٔخ ريء 

ق حُ٘خّ رَرْٜ حُلن ح١ٌُ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ي٣٘ٞح ُٚ ٝكيٙ, أ١ إٔ ٣ؼزيٝٙ ٝكيٙ, كٜٞ حُؼخُْ حُٔل٢٤ طؼ٣َ

 ػِٔٚ رٌَ هِوٚ, ٝٛٞ حَُُحم ح١ٌُ ٫ ٣ظَى أكيح  ٖٓ ٍُهٚ.

 ( ط٘خُٝض آ٣خص ٌٛح حُٔوطغ ر٤خٕ ٓؼش ػِْ هللا طؼخ٠ُ ٝهيٍطٚ, كوي ًخٕ ػَٗٚ ٓزلخٗٚ ٔٔ – 7ح٣٥خص )

ٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ ٝح٧ؿَحّ, ٢ٛٝ ٖٓ ٓظخَٛ هيٍس هللا طؼخ٠ُ, ٝٓخ هِوٜخ ػ٠ِ حُٔخء, ٝهِن ٓزلخٗٚ حُ

ا٫ ُلٌٔش رخُـش. ٝطَٗي ح٣٥خص ا٠ُ إٔ اػَحٝ حٌٌُٔر٤ٖ ػٖ حُلن ُْ ٣ٌٖ ُولخثٚ, ٝاٗٔخ ٛٞ 

٫ٟطَحد ٗلْٜٞٓ ٝطَىىٛخ ر٤ٖ ٣ؤّ ح٠َُحء, رطَ حُ٘ؼٔخء, ُٝٞ أْٜٗ ػَكٞح حُلن ٌُخٕ ُْٜ ٖٓ 

 ٠ِ كٖٔ حُؼخهزش.ٛزَ ح٣٩ٔخٕ ٓخ ٣طٔجْٜ٘ ػ

 ( ٕٔح٣٥خص – ٖٔ )حُٜخُلخص ٝػِٔٞح ٛزَٝح ح٣ٌُٖ ُُِٔ٘ش حُؼخُغ حُٔوطغ ٖٓ حُٔخروش ح٣٥ش ػَٟض 

 أٝٛخف كؤٍٝ,  حُُِٔ٘ش ٌٛٙ ُِٜزَ ًخٕ ٛزَْٛ, ٝاًح ؿِحء ًز٤َ ٝحؿَ ٓـلَس ٖٓ ُْٜ هللا أػيّ  ٝٓخ

 هٞٓخ   ح٤ًَُٖ٘ٔ ًخٕ ح٧ًٟ. ُوي ػ٠ِ ٝحُٜزَ,  حُظز٤ِؾ ك٢ ٝح٫ٓظَٔحٍ حُيػٞس ٓز٤َ ك٢ حُٜزَ حُ٘ز٤٤ٖ

ّْ ) ٓلظَٟ حُوَحٕ رؤٕ ٓوخُظْٜ ًُي ٖٝٓ,  ٓوخُظْٜ ك٢ ٝٓظٌز٣َٖ,  ٓطخُزْٜ ك٢ ٓظؼ٘ظ٤ٖ ًخٗٞح,  ُيح    أَ

 َٕ حُٙ  ٣َوُُُٞٞ ََ َْ ) ُْٜ ٤ُوٍٞ ٝح٬ُّٔ ح٬ُٜس ػ٤ِٚ ٍُٓٞٚ ا٠ُ طؼخ٠ُ هللا ٖٓ ح٧َٓ كـخء ( حْكظَ َِ  كَؤْطُٞح هُ ْ٘  رَِؼ

  ٍ َٞ ُٓ  ِٚ ْؼِِ ٣َخص   ِّٓ ََ ْلظَ حْىُػٞح ُٓ َٝ  ِٖ ظَطَْؼظُْ َٓ ْٓ ٖ ح ِّٓ  ِٕ ْْ  إِ هللَاِ  ُىٝ ٘ظُ ًُ  َٖ خِىه٤ِ َٛ ) . 

 

 :فىائذ وأسئلت تذبرٌت

 حُظ٤ٜٔي  : 

 كظ٠ ري ٍكٔش رَ ,ٜٗزي أٝ اطؼخري ٣َ٣ي هللا حرظ٬ى ٝٓخ رْٜ ٍكٔش حُؼزي ط٤ٜذ حُظ٢ حُٜٔخثذ إ   

 ٛٔٚ ٣ؼِْ ٫ أكي, ح٧كي حُٞحكي رخهلل كؼن حٌَُد ػ٤ِي ٝحٗظي ح٧كٞحٍ ري ٟخهض أًح حٌُٔخٍ ا٠ُ ٣ٔٞهي

 هللا ٣ٔٔٔي ٝإ) :  طؼخ٠ُ هخٍ ٓزلخٗٚ حُِط٤ق هللا حُيه٤وش آ٫ٓي ٣ؼِْ هللا ا٫ ًَرٚ ٣ؼِْ ٫ٝ هللا ا٫

 . ( ُل٠ِٚ ٍحى ك٬ رو٤َ ٣َىى ٝإ ٛٞ ا٫ ُٚ ًخٗق ك٬ ر٠َ

 ٍٞ٣ًَْ ٍِٝٗ, ػظ٤ْ " ًِظَخد  "  ٌٛح: طؼخ٠ُ ٣و . 

  " َْٔض ٌِ  ر٤ٜش أُلخظٚ ك٤ٜلش, ٝٗٞح٤ٜٛخ أٝحَٓٛخ ػخىُش, أهزخٍٛخ ٛخىهش, ٝأكٔ٘ض أطو٘ض: أ١ " آ٣َخطُُٚ  أُْك

 . ٓؼخ٤ٗٚ
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  " َْ َِضْ  ػُ ِّٜ  . حُز٤خٕ أٗٞحع أػ٠ِ ك٢, ر٤خٗخ ٝر٤٘ض, ٤ِٓص: أ١ " كُ

  " ْٖ ِٓ  ْٕ ْ   َُُي ٤ٌِ   ٖٓ؟ ٖٓ " هز٤َ َك

 . كٌٔظٚ طوظ٤٠ٚ رٔخ ا٫, ٠ٜ٘٣ ٫ٝ, ٣ؤَٓ ٫, ُٜخُٓ٘خ ٣ُِٜٝ٘خ, ٓٞحٟؼٜخ ح٤ٗ٧خء ٠٣غ   

  "  َ  ك٬, حُوز٤َ حُل٤ٌْ هللا ػ٘ي ٖٓ ٝطل٤ِٜٚ اكٌخٓٚ ًخٕ كبًح. ٝحُزٞح١ٖ حُظٞحَٛ ػ٠ِ ٓطِغ " َهز٤ِ

 .حَُكٔش ٝٓؼش, حُلٌٔش ًٔخٍ ػ٠ِ ٝحٗظٔخُٚ, ٝؿ٬ُظٚ ػظٔظٚ ػٖ, ٌٛح رؼي طٔؤٍ

 ؟ ًظخرٚ هللا أٍِٗ ُٔخًح 

ْٕ "  ٧ؿَ ًظخرٚ هللا أٍِٗ ٝاٗٔخ     ٣َ٘ى ٫ ٝإٔ, هلل ًِٚ حُي٣ٖ اه٬ٙ ٧ؿَ: أ١ " هللَاَ  ا٫َِ  طَْؼزُُيٝح ٫َ  أَ

 .هِوٚ ٖٓ أكي رٚ

 ؟ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٝظ٤لش ٓخ  

ْْ  ا٢َِِ٘ٗ"     ٌُ ُْ٘ٚ "  حُ٘خّ أ٣ٜخ " َُ ٣َ"  ٍرٌْ هللا ٖٓ: أ١ " ِٓ ٌِ  حُي٤ٗخ رؼوخد, حُٔؼخ٢ٛ ػ٠ِ طـَأ ُٖٔ " َٗ

 . ٝح٥هَس

  "  َ ٤ ِ٘ رَ  .ٝح٥هَس حُي٤ٗخ رؼٞحد, هلل ُِٔط٤ؼ٤ٖ " َٝ

 ؟ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حٍَُٓٞ أَْٓٛ ٓخًح 

    " ِٕ أَ ٝح َٝ َُ لِ ـْ ظَ ْٓ ْْ  ح ٌُ رَ َْ "  حٌُٗٞد ٖٓ ٌْٓ٘ ٛيٍ ٓخ ػٖ " ٍَ ِٚ  طُٞرُٞح ػُ  ٖٓ طٔظوزِٕٞ ك٤ٔخ " ا٤َُِْ

 . ٣َٟٝخٙ ٣لزٚ ٓخ ا٠ُ هللا ٣ٌَٛٚ ػٔخ, ٝحَُؿٞع رخ٩ٗخرش, ا٤ُٚ رخَُؿٞع, أػٔخًٍْ

 ؟ ٝحُظٞرش ح٫ٓظـلخٍ ػ٠ِ ٣ظَطذ ٓخًح 

    " ْْ ٌُ ظِّْؼ َٔ خ ٣ُ ظَخػ  ٘ خ َٓ َٔ  . ٝط٘ظلؼٕٞ, رٚ طظٔظؼٕٞ ٓخ, ٍُهٚ ٖٓ ٣ؼط٤ٌْ: أ١ " َك

َ   ا٠َُِ"     ٔ ٠ّ أََؿ َٔ ٣ُْئصِ "  ٝكخطٌْ ٝهض ا٠ُ: أ١ " ُٓ َٝ " ٌْ٘ٓ  " ََ ًُ ١ًِ   َ  أَٛ ٣ؼط٢: أ١ " ك٠ََُِْٚ  ك٠َْ

 . ٣ٌَٕٛٞ ٓخ ٝىكغ, ٣لزٕٞ ٓخ كٍٜٞ ٖٓ, ٩كٔخْٜٗ ؿِحء ٛٞ ٓخ, ٝرَٙ ك٠ِٚ ٖٓ, ٝحُزَ ح٩كٔخٕ

 ؟ ا٤ُٚ ٣يػٕٞ ٓخ ػٖ ٣ٌٌٝد ٣ؼَٝ ٖٓ ؿِحء ٓخ  

    " ْٕ اِ ح َٝ ْٞ َُ َٞ ْْ  أََهخفُ  كَب٢ِِّٗ"  رٚ ًٌرظْ ٍٝرٔخ, ػ٘ٚ أػَٟظْ رَ, ا٤ُٚ ىػٞطٌْ ٓخ ػٖ " طَ ٌُ حدَ  َػ٤َِْ ٌَ  َػ

  ّ ْٞ َ٣   َ ز٤ِ  .ٝح٥ه٣َٖ ح٤ُٝ٧ٖ ك٤ٚ هللا ٣ـٔغ ح١ٌُ, حُو٤خٓش ٣ّٞ ٝٛٞ " ًَ

  "هللَاِ  ا٠َُِ  ْْ ٌُ ِؿُؼ َْ  . كَ٘ َٗح ٝإ, كو٤َ ه٤َح إ, رؤػٔخُْٜ ٤ُـخ٣ُْٜ " َٓ

 ؟ حُٔٞط٠ اك٤خء ػ٠ِ ُي٤َُح ٓخ 

َٞ " : هُٞٚ ٝك٢    ُٛ َِّ  َػ٠َِ َٝ ٢ْء   ًُ َٗ   َ , هي٣َ ٢ٗء ًَ ػ٠ِ كبٗٚ, حُٔٞط٠ هللا اك٤خء ػ٠ِ ًخُي٤َُ " هَِي٣

 .ٝٗو٬ ػو٬ ًُي ٝهٞع ك٤ـذ, حُوخث٤ِٖ أٛيم ٝٛٞ رٌُي أهزَ ٝهي, حُٔٞط٠ اك٤خء ح٤ٗ٧خء ؿِٔش ٖٝٓ

 ٣َٕٔٝ ٓخ ٣ؼِْ ػ٤خرْٜ ٣ٔظـٕ٘ٞ ك٤ٖ أ٫ ٓ٘ٚ ٤ُٔظولٞح ٛيٍْٝٛ ٣ؼٕ٘ٞ اْٜٗ أ٫"  هُٞٚ ٍِٗٝ ٓزذ 

 " حُٜيٍٝ رٌحص ػ٤ِْ اٗٚ ٣ؼِٕ٘ٞ ٝٓخ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ هللا ٍٍٓٞ ٣ِو٠ حُٔ٘ظَ كِٞ ح٬ٌُّ كِٞ ٍؿ٬ ًٝخٕ ٣َٗن رٖ ح٧هْ٘ ك٢ ُِٗض   

 ٓخ ُٚ ٣ٝظَٜ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٣ـخُْ ًخٕ حٌُِز٢ ٝهخٍ ٣ٌَٙ ٓخ رو٤ِٚ ٣ٝط١ٞ ٣لذ رٔخ ِْٝٓ

 . ( ٛيٍْٝٛ ٣ؼٕ٘ٞ اْٜٗ أ٫)  هللا كؤٍِٗ ٣ظَٜ ٓخ ه٬ف هِزٚ ك٢ ٠٣َٝٔ ٣َٔٙ

 َأْٜٗ ٬ُْٟٜ ٝٗيس, ح٤ًَُٖ٘ٔ ؿَٜ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وز  " َٕ ْْ  ٣َْؼُ٘ٞ ُٛ ٍَ ُيٝ ظَْولُٞح"  ٤ٔ٣ِٜٞٗخ: أ١ " ُٛ ْٔ َ٤ُِ 

 ُْٚ٘  .٤ُٜجخطْٜ ٝرَٜٙ, رؤكٞحُْٜ, هللا ُؼِْ كخؿزش ٛيٍْٝٛ كظوغ, هللا ٖٓ: أ١ " ِٓ
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 ؟  هطؤْٛ هللا ر٤ٖ رٔخًح  

َٖ  أ٫ََ "  حُظٖ ٌٛح ك٢ هطؤْٛ ر٤ٖ    َٕ  ِك٤ ُٞ٘ ـْ ظَ ْٔ َ٣  ْْ  حُظ٢, حُلخٍ طِي ك٢ ٣ؼِْٜٔ, رٜخ ٣ظـطٕٞ أ١ " ػ٤َِخرَُٜ

 .ح٤ٗ٧خء أهل٠ ٖٓ ٢ٛ

ُْ "  رَ خ ٣َْؼَِ َٓ  َٕ ٝ َُّ ِٔ خ"  ٝح٧كؼخٍ ح٧هٞحٍ ٖٓ " ٣ُ َٓ َٝ  َٕ  اَُِٗٚ "  ٝٛٞ ًُي ٖٓ أرِؾ ٛٞ ٓخ رَ. ٜٓ٘خ " ٣ُْؼُِِ٘ٞ

  ْ حصِ  َػ٤ِِ ٌَ ٍِ  رِ ُيٝ ُّٜ  ٫ٝ َٓح  , رٜخ ٣٘طوٞح ُْ حُظ٢, ٝح٧كٌخٍ, ٝحُٞٓخّٝ, ح٩ٍحىحص ٖٓ ك٤ٜخ رٔخ: أ١ " حُ

 . ٓ٘ٚ ُظٔظولٞح ٛيًٍْٝ ػ٤٘ظْ اًح, كخٌُْ ػ٤ِٚ طول٠ ك٤ٌق. ؿَٜح  

 ٖٓ - أْٜٗ, ىػٞطٚ ػٖ حُـخك٤ِٖ, ٍَُِٓٞ حٌٌُٔر٤ٖ اػَحٝ ٣ًٌَ هللا إٔ, ٌٛح ك٢ حُٔؼ٠٘ إٔ ٣ٝلظَٔ   

 ٣ٝٔٔؼْٜ, ٣َحْٛ ُج٬, حٍَُٓٞ ٣َٕٝ ك٤ٖ, ٣ليٝىرٕٞ: أ١, ٛيٍْٝٛ ٣ؼٕ٘ٞ - اػَحْٟٜ ٗيس

 !! ٢ٗء؟ ح٩ػَحٝ ٌٛح كٞم كَٜ. ٣٘لؼْٜ رٔخ ٣ٝؼظْٜ, ىػٞطٚ

 ؟ هللا طٞػيْٛ رٔخًح  

خ" . ر٤ٜ٘ؼْٜ ٤ٓٝـخ٣ُْٜ, ػ٤ِٚ ٣ولٕٞ ٫ ٝأْٜٗ, أكٞحُْٜ رـ٤ٔغ طؼخ٠ُ رؼِٔٚ طٞػيْٛ    َٓ َٝ  ْٖ  َىحرَش   ِٓ

ِٝ  ك٢ِ ٍْ هَُٜخ هللَاِ  َػ٠َِ ا٫َِ  ح٧َْ ُْ ٍِ  ُْ ٣َْؼَِ َٛخ َٝ ََ ظَوَ ْٔ َىَػَٜخ ُٓ ْٞ ظَ ْٔ ُٓ َٝ   َ ٖ   ًِظَخد   ك٢ِ ًُ ز٤ِ  ىد ٓخ ؿ٤ٔغ: أ١ " ُٓ

, ٝأهٞحطْٜ رؤٍُحهْٜ طٌلَ هي طؼخ٠ُ كخهلل, رل١َ أٝ, ر١َ, ٝك٤ٞحٕ, آى٢ٓ ٖٓ, ح٧ٍٝ ٝؿٚ ػ٠ِ

 . هللا ػ٠ِ كَُهْٜ

    " ُْ ٣َْؼَِ َٛخ َٝ ََ ظَوَ ْٔ َىَػَٜخ ُٓ ْٞ ظَ ْٔ ُٓ  ٝطٔظوَ, ك٤ٚ طو٤ْ ح١ٌُ حٌُٔخٕ: ٝٛٞ, حُيٝحد ٌٛٙ ٓٔظوَ ٣ؼِْ: أ١ " َٝ

 .أكٞحُٜخ ٝػٞحٍٝ, ٝٓـ٤جٜخ ًٛخرٜخ ك٢ ا٤ُٚ ط٘ظوَ ح١ٌُ حٌُٔخٕ: ٝٓٔظٞىػٜخ, ا٤ُٚ ٝطؤ١ٝ, ك٤ٚ

 ٖ؟ ٌٛح ٣ٞؿي أ٣   

    " َِّ ٖ   ًِظَخد   ك٢ِ"  أكٞحُٜخ طلخ٤َٛ ٖٓ " ًُ ز٤ِ  ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُٔلظ١ٞ حُٔللٞظ حُِٞف ك٢: أ١ " ُٓ

 . ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص ك٢ طوغ ٝحُظ٢, حُٞحهؼش حُلٞحىع

 حُوِٞد كِظطٔجٖ. ٍُهٚ ٝٝٓؼٜخ, ٤٘ٓجظٚ ك٤ٜخ ٝٗلٌص, هِٔٚ رٜخ ٝؿَٟ, هللا ػِْ رٜخ أكخ١ هي حُـ٤ٔغ   

 ٝٛلخطٜخ, رٌٝحطٜخ ػِٔخ ٝأكخ١, رؤٍُحهٜخ طٌلَ ٖٓ ًلخ٣ش ا٠ُ

 ؟ ٝح٧ٍٝ حُٔٔٞحص هِن ًخٕ ٤ًق 

 ٣وزَ. حُٔخرؼش حُٔٔخء كٞم حُٔخء ػ٠ِ ػَٗٚ ًٝخٕ أ٣خّ ٓظش ك٢ ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص هِن ح١ٌُ ٝٛٞ   

حصِ  َهَِنَ "  أٗٚ, طؼخ٠ُ َٝ خ َٔ َٔ َٝ  حُ ٍْ ح٧َْ ظَشِ  ك٢ِ َٝ ِٓ   ّ  . حُـٔؼش ٣ّٞ ٝآهَٛخ, ح٧كي ٣ّٞ: أُٜٝخ " أ٣ََخ

َٕ "  ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص هِن ٝك٤ٖ خ ًَ َٝ  ُٚ ُٗ َْ خءِ  َػ٠َِ َػ َٔ ُْ  هِن إٔ كزؼي. حُٔخرؼش حُٔٔخء كٞم " ح

, حُوي٣ٍش ح٧كٌخّ ٖٓ, ٗخء ٤ًق ٣َٜٝكٜخ, ح٧ٍٓٞ ٣يرَ, ػَٗٚ ػ٠ِ حٓظٟٞ, ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص

 . حَُ٘ػ٤ش ٝح٧كٌخّ

 ّ  _ُٔزذ؟ح ٓخ  

ْْ "  هخٍ    ًُ َٞ ْْ  ٤َُِْزُِ ٌُ ُٖ  أ٣َُّ َٔ ٬   أَْك َٔ  رؤَٓٙ, ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص ك٢ ٓخ ٌُْ هِن اً, ٤ُٔظلٌْ٘: أ١ " َػ

 . ػ٬ٔ أكٖٔ أ٣ٌْ ك٤٘ظَ, ٤ٜٗٝٚ

 أهِٜٚ ٓخ"  ػ٢ِ أرخ ٣خ, ه٤َ. " ٝأٛٞرٚ أهِٜٚ هللا ى٣ٖ"  هللا ٍكٔٚ ػزخّ رٖ حُل٤٠َ هخٍ   

 ٣ٌٖ ُْٝ, ٛٞحرخ ًخٕ ٝاًح. ٣وزَ ُْ, ٛٞحرخ ٣ٌٖ ُْٝ, هخُٜخ ًخٕ اًح حُؼَٔ إ: كوخٍ. ؟"  ٝأٛٞرٚ

 ٓظزؼخ ٣ٌٕٞ إٔ: ٝحُٜٞحد, هللا ُٞؿٚ ٣ٌٕٞ إٔ: حُوخُٚ. ٛٞحرخ هخُٜخ ٣ٌٕٞ كظ٠, ٣وزَ ُْ هخُٜخ

 . ٝحُٔ٘ش حَُ٘ع ك٤ٚ
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 ؟ حُوِن هِن ُٔخًح  

خ"  طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ ٌٝٛح    َٓ َٖ  َهَِْوضُ  َٝ ـِ ُْ َْ  ح ْٗ ح٩ِْ ِٕ  ا٫َِ  َٝ ١ٌِ هللَاُ " : طؼخ٠ُ ٝهخٍ.  " ٤َُِْؼزُُيٝ ْزغَ  َهَِنَ  حَُ َٓ 

حص   َٝ خ َٔ َٓ  َٖ ِٓ َٝ  ِٝ ٍْ َٖ  ح٧َْ ْؼَُِٜ ِٓ  ٍُ َِ َُ  ٣َظََ٘ ْٓ َٖ  ح٧َْ ٞح ر٤ََُْٜ٘ ُٔ َٕ  ُِظَْؼَِ َِّ  َػ٠َِ هللَاَ  أَ ٢ْء   ًُ َٗ   َ َٕ  هَِي٣ أَ  أََكخ١َ  هَيْ  هللَاَ  َٝ

 َِّ ٌُ ٢ْء   رِ خ َٗ  ٔ ِْ  . رٌُي ٝأَْٓٛ, ٝٛلخطٚ رؤٓٔخثٚ ٝٓؼَكظٚ, ُؼزخىطٚ حُوِن هِن طؼخ٠ُ كخهلل. " ِػ

 ٫ٝ. حُوخَٕٓٝ ْٛ كؤُٝجي, ًُي ػٖ أػَٝ ٖٝٓ, حُٔلِل٤ٖ ٖٓ كٜٞ, رٚ أَٓ ٓخ ٝأىٟ, حٗوخى كٖٔ   

 . ٜٝٗخْٛ رٚ أَْٓٛ ٓخ ػ٠ِ ك٤ٜخ ٣ـخ٣ُْٜ, ىحٍ ك٢ ٣ـٔؼْٜ إٔ ري

 َٛ ٖ؟ رخُزؼغ ٣ئٕٓ٘ٞ ح٤ًَُ٘ٔ  

ْٖ " : كوخٍ, رخُـِحء ح٤ًَُٖ٘ٔ ط٣ٌٌذ هللا ًًَ ٌُٜٝح    َُجِ ِْضَ  َٝ ْْ  هُ ٌُ َ َٕ  اِٗ ْزُؼٞػُٞ َٓ  ْٖ صِ  رَْؼيِ  ِٓ ْٞ َٔ ُْ َٖ  ح  ٤ََُوَُُٞ

 َٖ ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ لَ ًَ  ْٕ ح اِ ٌَ َ   ا٫َِ  َٛ ْل ِٓ   ٖ ز٤ِ  ُْ, حُٔٞص رؼي رخُزؼغ ٝأهزَطْٜ, ُٜئ٫ء هِض ُٝجٖ: أ١ " ُٓ

ْٕ " : ٝهخُٞح, رٚ ؿجض ك٤ٔخ ٝهيكٞح, حُظ٣ٌٌذ أٗي ًٌرٞى رَ, ٣ٜيهٞى ح اِ ٌَ َ   ا٫َِ  َٛ ْل ِٓ   ٖ ز٤ِ  ٝٛٞ أ٫ " ُٓ

 .حُٔز٤ٖ حُلن

  " ْٖ َُجِ َٗخ َٝ َْ ُْ  أََه ُْٜ٘ حدَ  َػ ٌَ َُْؼ ش   ا٠َُِ ح َٓ ْؼُيَٝىس   أُ  ؟ حُؼٌحد حٓظزطجٞح َٛ " َٓ

خ"  ٝظِْٜٔ ؿِْٜٜ ٖٓ ُوخُٞح, كخٓظزطجٞٙ ٓويٍ ٝهض ا٠ُ: أ١    َٓ  ُٚ ُٔ , رٚ ط٣ٌٌزْٜ, ٌٛح ٠ٕٓٝٔٞ " ٣َْلزِ

 ٌٛح أرؼي كٔخ, حُؼٌحد رٞهٞع حُٔوزَ, حٍَُٓٞ ًٌد ػ٠ِ, ػخؿ٬ رْٜ ٝهٞػٚ رؼيّ ٣ٔظيُٕٞ كبْٜٗ

 !!. ح٫ٓظي٫ٍ

َّ  أ٫ََ "     ْٞ َ٣  ْْ ِٜ َْ  ٣َؤْط٤ِ ٝك خ ٤َُْ َُ ْٜ َٓ  ْْ ُْٜ٘ َكخمَ " . أَْٓٛ ك٢ حُ٘ظَ ٖٓ ك٤ظٌٕٔ٘ٞ " َػ َٝ  ْْ ِٜ  رْٜ أكخ١: أ١ " رِ

خ"  ٍِٝٗ خُٗٞح َٓ ًَ  ِٚ َٕ  رِ ِِثُٞ ْٜ ظَ ْٔ  .رٚ ؿخء ٖٓ رٌٌد ؿِٓٞح كظ٠, رٚ طٜخٝٗٞح ك٤غ, حُؼٌحد ٖٓ " ٣َ

 ؟ ح٩ٗٔخٕ ١ز٤ؼش ٢ٛ ٓخ  

, ح٩ٗٔخٕ ١ز٤ؼش ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ "ًلٍٞ ٤ُجّٞ اٗٚ ٓ٘ٚ ِٗػ٘خٛخ ػْ ٍكٔش ٓ٘خ ح٩ٗٔخٕ أًه٘خ ُٝجٖ"    

, ٓ٘ٚ ِٗػٜخ ػْ, ًُي ٝٗلٞ, ٝح٫ٝ٧ى, ٝحَُُم, ًخُٜلش, ٍكٔش ٓ٘ٚ أًحهٚ اًح هللا رؤٕ, ظخُْ ؿخَٛ أٗٚ

 أٝ, ٓؼِٜخ أٝ, ٤َٓىٛخ هللا إٔ رزخُٚ ٣وطَ ٫ٝ, هللا ػٞحد ٣َؿٞ ك٬, ُِو١ٞ٘ ٣ٝ٘وخى, ٤ُِؤّ ٣ٔظِْٔ كبٗٚ

 .ٜٓ٘خ ه٤َح  

: ٣ٝوٍٞ حُو٤َ ًُي ُٚ ٤ٓيّٝ أٗٚ ٣ٝظٖ, ٣ٝزطَ ٣لَف أٗٚ, ٓٔظٚ َٟحء رؼي ٖٓ ٍكٔش أًحهٚ اًح ٝأٗٚ   

٤ِّجَخصُ  ًََٛذَ " َٔ َِف   اَُِٗٚ  َػ٢ِّ٘ حُ ٍ   َُلَ  ػ٠ِ هللا ر٘ؼْ كوٍٞ, ٗلٔٚ ٟٛٞ ٣ٞحكن ٓٔخ أٝط٢ رٔخ ٣لَف: أ١ " كَُوٞ

, ٝحكظوخٍْٛ, حُوِن ػ٠ِ ٝحُظٌزَ, رخُ٘لْ ٝح٩ػـخد ٝحُزطَ ح٧َٗ ػ٠ِ ٣لِٔٚ ًُٝي. هللا ػزخى

 !!ٌٛح؟ ٖٓ أٗي ػ٤ذ ٝأ١. ٝحُىٍحثْٜ

 ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ١ز٤ؼش ٌٝٛٙ " ًز٤َ ٝأؿَ ٓـلَس ُْٜ أُٝجي حُٜخُلخص ٝػِٔٞح ٛزَٝح ح٣ٌُٖ ا٫"    

 ػ٘ي أٗلْٜٔ ٛزَٝح ح٣ٌُٖ ْٝٛ, ٟيٙ ا٠ُ ح٤ٌُْٓ حُوِن ٌٛح ٖٓ ٝأهَؿٚ, هللا ٝكوٚ ٖٓ ا٫, ٛٞ ك٤غ

 . ٝٓٔظلزخص ٝحؿزخص ٖٓ حُٜخُلخص ٝػِٔٞح, ٣زطَٝح كِْ, حَُٔحء ٝػ٘ي, ٤٣ؤٓٞح كِْ, ح٠َُحء

ْْ  أَُُٝجِيَ "     س   َُُٜ ََ لِ ـْ َ  " . ٓلٌٍٝ ًَ ػْٜ٘ رٜخ ٣ٍِٝ, ٌُٗٞرْٜ " َٓ أَْؿ َٝ   َ ز٤ِ  رـ٘خص حُلُٞ: ٝٛٞ " ًَ

 .ح٧ػ٤ٖ ٝطٌِ, ح٧ٗلْ ط٘ظ٤ٜٚ ٓخ, ك٤ٜخ حُظ٢, حُ٘ؼ٤ْ

  "؟ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي ٗز٤ٚ هللا ٠ِٔ٣ رٔخًح " ا٤ُي ٣ٞك٠ ٓخ رؼٞ طخٍى كِؼِي  

ٍِى   كَََِؼَِيَ " : حٌٌُٔر٤ٖ ط٣ٌٌذ ػٖ, ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي ُ٘ز٤ٚ ٤ِٔٓخ - طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    َٞ  طَخ خ رَْؼ َٓ 

خثِن   ا٤َُِْيَ  ٣َُٞك٠ َٟ َٝ  ِٚ ىَ  رِ ٍُ ْي َٛ  ْٕ ٫َ  ٣َوُُُٞٞح أَ ْٞ َُ  ٍَ ِِ ْٗ
ِٚ  أُ ِ   َػ٤َِْ ْ٘  ُْ هُْٜٞ إٔ, ُٔؼِي ٌٛح ٣٘زـ٢ ٫: أ١ " ًَ
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: روُْٜٞ ُظؼ٘ظْٜ, ٛيٍى ٤٠٣ٝن, ا٤ُي ٣ٞك٠ ٓخ رؼٞ كظظَى, ػ٤ِٚ أٗض ػٔخ ٣ٜٝيى, ك٤ي ٣ئػَ

" ٫َ ْٞ َُ  ٍَ ِِ ْٗ
ِٚ  أُ ِ   َػ٤َِْ ْ٘ ًَ  ْٝ َؼُٚ  َؿخءَ  أَ َِي   َٓ , ٬ٍٟٝ, ٝػ٘خى, ٝظِْ, طؼ٘ض ٖٓ ٗخٗت, حُوٍٞ ٌٛح كبٕ " َٓ

 ا٫ طٜيٍ ٫ حُظ٢, ح٤ًٌَُش ح٧هٞحٍ ٌٛٙ طٜيى ٫ٝ, أَٓى ػ٠ِ كخٓٞ. ٝح٧ىُش حُلـؾ رٔٞحهغ ٝؿَٜ

 . ٛيٍى ٌُُي ٠٣ن ٫ٝ ٓل٤ٚ ٖٓ

 ٣ٝ٘وٚ, ك٤ٚ ٣ئػَ, هيكخ رٚ ؿجض ٓخ رزؼٞ هيكٞح أّ كِٜخ؟ طٔظط٤غ ٫, كـش ػ٤ِي أٍٝىٝح كَٜ   

 . ؟ؿزَح   رٜيح٣ظْٜ ٝٓطخُذ, كٔخرْٜ ػ٤ِي أّ !ٌُُي؟ ٛيٍى ك٤٠٤ن, هيٍٙ

خ"  ٝ    َٔ ْٗضَ  اَِٗ َ   أَ ٣ ٌِ هللَاُ  َٗ َِّ  َػ٠َِ َٝ ٢ْء   ًُ َٗ   َ ٤ًِ  أطْ رٜخ ٣ٝـخ٣ُْٜ, أػٔخُْٜ ٣للع, ػ٤ِْٜ ح٤ًَُٞ كٜٞ " َٝ

 .حُـِحء

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣ش (ٔ) : 

o َٔضْ  ًِظَخد   حََُ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حٌُظخد رٞٛق حُٔوٜٞى ٓخ ٌِ َْ  آ٣َخطُُٚ  أُْك َِضْ  ػُ ِّٜ ٖ كُ ِٓ  ْٕ ْ   َُُي ٤ٌِ  َك

  َ  ؟(ٛٞى( ٔ) َهز٤ِ

 ٝؿٞى ٝػيّ حٓظٞحإٛخ أٝ حُلٌْ ٖٓ أٝ حُلٌٔش ٖٓ ٣ٌٕٞ هي. هَِ ك٤ٜخ ٤ُْ أ١ آ٣خطٚ أكٌٔض   

 . حُٔؼ٠٘ ك٢ حُظٞٓغ رخد ٖٓ ٌٝٛح ك٤ٜخ حُوَِ

o (َََُٔضْ  ًِظَخد   ح ٌِ َْ  آ٣َخطُُٚ  أُْك َِضْ  ػُ ِّٜ ٖ كُ ِٓ  ْٕ ْ   َُُي ٤ٌِ َ   َك َٔضْ ) طؼخ٠ُ هخٍ ُٔخًح( ٛٞى( ٔ) َهز٤ِ ٌِ  أُْك

َْ  آ٣َخطُُٚ  َِضْ  ػُ ِّٜ ٖ) حُلخػَ ر٤ّٖ ػْ ُِٔـٍٜٞ رخُز٘خء (كُ ِٓ  ْٕ ْ   َُُي ٤ٌِ َ   َك  ُٚ ُِٔـٍٜٞ حُز٘خء إً ؟(َهز٤ِ

 أؿَحٝ؟

 ٣َ٣ي ٓخ ػ٠ِ ٣ًَِ ٝحُز٤خٕ حُز٬ؿش ٖٓ ٌٛح طظليع؟ إٔ ط٣َي ٓخًح ػٖ أؿَحٝ, ُٚ ١زؼخ     

 أ٠٣خ   حُلخػَ ر٘خثذ ٣ؼ٢٘ رخٌُظخد ٣ظؼِن ٓخ ُـَٝ كٜٞ حُلخػَ ٍٝى اًح كظ٠. ػ٘ٚ حُظليع

 حُٔظليع ٣َ٣ي ٓخ ٝكٔذ حُلخؿش كٔذ ح٤ُٔخم ٌٛح ك٢ رخُـَٝ ٣ؤط٢ رٔخ ٌُٖ رخُلخػَ ٤ُْٝ

 . ػ٘ٚ ٣ظليع إٔ

o َُجِٖ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ٤ُوُٖٞ ًِٔش ط٤ٌَ٘ حهظ٬ف ى٫ُش ٓخ ِْضَ  َٝ ْ هُ ٌُ َٕ  اَِٗ ْزُؼٞػُٞ َٓ ٖ صِ  رَْؼيِ  ِٓ ْٞ َٔ ُْ  ح

 َٖ َٖ  ٤ََُوَُُٞ ٣ ٌِ ٝحْ  حَُ َُ لَ ًَ  ْٕ ح اِ ٌَ َ   ا٫َِ  َٛـ ْل ِٓ   ٖ ز٤ِ ُّٓ (7 ) ْٖ َُجِ َٗخ َٝ َْ ُْ  أََه ُْٜ٘ حدَ  َػ ٌَ َُْؼ ش   ا٠َُِ ح َٓ ْؼُيَٝىس   أُ َٓ 

 َٖ خ ٤ََُوُُُٞ َٓ  ُٚ ُٔ  ؟((8) ٣َْلزِ

 حُؼخ٤ٗش أٓخ. حُلخػَ ٓغ ٣ُلَى حُلؼَ ٧ٕ ,(ًلَٝح ح٣ٌُٖ) رؼيٛخ حُلخػَ ًًَ ٧ٗٚ رخُلظق ٤ُوَُٖٞ   

( ّٖ  حُظ٤ًٞي ٕٗٞ ىهِض ػْ (٣وُٕٞٞ) ح٧َٛ حُـٔخػش, ٝحٝ ٓلٌٝف حُلؼَ ٧ٕ رخ٠ُْ (٤ُوُُٞ

ّٖ ) ٣وٍٞ حُـٔغ ٓغ. ٓلَى ًٝحى ؿٔغ كٌٜح ّٖ ) حُٔلَى ٝٓغ (٤ُوُُٞ  حُلخػَ ٓغ ٣لَى حُلؼَ (٤ُوَُٞ

ّٕ  حَُؿخٍ, ٣ل٠َٕٝ ٗوٍٞ ٫ٝ حَُؿخٍ ٣ل٠َ حَُؿخٍ, ك٠َ ٗوٍٞ  ٝاًح حَُؿخٍ ٤ُل٠َ

, ٗوٍٞ ٓـٔٞػ٤ٖ ًٝخٗٞح حُلخػَ ًٛذ ّٕ َُ ٕ ٗوٍٞ ٫ ٤ُل٠ ََ  حُلخػَ ًخٕ اًح. حَُؿخٍ ٤ُل٠

ّٖ  كوخٍ حُـٔخػش ٝحٝ حُلخػَ ٝحُؼخ٤ٗش. حُلخػَ ٓغ حُلؼَ ٣لَى ًٌٍٓٞح    . ٤ُوُُٞ
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o هُٞٚ ك٢ أهَٟ َٓس حُٔخ٢ٟ ٤ٛٝـش َٓس ح٠ُٔخٍع ٤ٛـش حٓظؼٔخٍ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔش ٓخ 

 ؟(ح٥هَس أٍحى ٖٓ) ٝ( ح٥هَس ٣َ٣ي ًخٕ ٖٓ) طؼخ٠ُ

 كؼَ حٓظؼٔخٍ أٓخ. ٣ظٌٍَ إٔ ٠ٕٓٔٞ ًخٕ اًح ٣ٌٕٞ ح١َُ٘ ٓغ ح٠ُٔخٍع كؼَ حٓظؼٔخٍ   

 طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ أ٠٣خ   ٬ٗكع ًٔخ. ٣ظٌٍَ إٔ ٣٘زـ٢ ٫ أٝ ٣ظٌٍَ ٫ إٔ كخ٠ُٕٔٔٞ حُٔخ٢ٟ

 ؿخء ٌُح حٌَُ٘ طٌَحٍ ٣٘زـ٢ (ك٤ٔي ؿ٢٘ هللا كبٕ ًلَ ٖٝٓ ُ٘لٔٚ ٣ٌَ٘ كبٗٔخ ٣ٌَ٘ ٖٝٓ)

 كـخء ٣ظٌٍَ إٔ ٣٘زـ٢ ٫ ٝٛٞ ٝحكيس َٓس ك٤ٌٕٞ حٌُلَ أٓخ (٣ٌَ٘) ح٠ُٔخٍع حُلؼَ ر٤ٜـش

 إٔ حُٔلَٝٝ (هطؤ ٓئٓ٘خ   هظَ ٖٓ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٌُي. (ًلَ) هُٞٚ ك٢ حُٔخ٢ٟ ر٤ٜـش

 ٛ٘خ (ٓظؼٔيح   ٓئٓ٘خ   ٣وظَ ٖٓ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ أٓخ ٣ظٌٍَ ٫ إٔ ُِٝٔلَٝٝ هطخ   ٝهغ حُوظَ

 .ػٔي هظَ ٧ٗٚ ُِلؼَ طٌَحٍ

 

 الىصبٌب العملٍت:

 ٖٓ ٧ٗي– رخهلل ا٣ٔخٗي ٖٓ ط٣ِي حُؼزخىس كٌٜٙ,  هللا ٓوِٞهخص ك٢ حُظلٌَ ػزخىس ػٜ٘خ ٗـلَ حُظ٢ حُؼزخىحص 

 .  ٝطو٣ٞٚ ا٣ٔخٗي ٖٓ ط٣ِي ك٢ٜ حُؼزخىس ٣ٔظلن ح١ٌُ حُٞحكي ٝأٗٚ ٝػظٔظٚ هللا هيٍس ػ٠ِ طظؼَك٤ٖ

 ك٢ حُظلٌَ كؼزخىس ػٜ٘خ ؿخكَ كخٌُؼ٤َ أكي أ١ ُٜخ ٣ٞكن ٫ ٌُٖٝ ؿٜي ا٠ُ طلظخؽ ٫ ِٜٓش ػزخىس ك٢ٜ

 . ٝطو٣ٞٚ ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ط٣ِي حُل٠٘ٔ هللا أٓٔخء ػ٠ِ ٝحُظؼَف هللا ٓوِٞهخص

 كِٔض حٌَُٔ٘ ػٖ ٝح٠ُٜ٘ رخُٔؼَٝف ح٧َٓ ا٫ ػ٤ِي كٔخ هللا ر٤ي كخُٜيح٣ش أكي ٛيح٣ش أكي ٣ٔظط٤غ ٫ 

 حُٔيػ٣ٖٞ حٓظـخرش ػيّ ٣ٔ٘ؼي ك٬ هللا ا٫ ػ٤ِٜخ ٣ٔظط٤غ ٫ٝ هللا ر٤ي ٧ٜٗخ حُوِن ٛيح٣ش ػٖ ٓٔج٫ٞ  

 هللا ر٤ي حُٜيح٣ش إٔ ٝحػ٢ِٔ حٓظ١َٔ رَ هللا ا٠ُ  حُيػٞس ػٖ ٝحُظٞهق ٝحُو١ٞ٘ ّح٤ُؤ ا٠ُ ٛيح٣ظْٜ ٝػيّ

 .  رخهلل ٝأَْٓٛ كو٢ ىػٞطْٜ ٝاٗٔخ حُوِن رٜيح٣ش ٓؤٍٓٞس ُٝٔض

 ٕٝأٗٚ هللا رظٞك٤ن رَ ر٤يى ٫ٝ ر٤ي١ ٤ُْ ُِيحٍ ُِل٠ٍٞ ٝحهظخٍٗخ ٝكو٘خ ح١ٌُ كٜٞ هللا ر٤ي حُٜيح٣ش أ 

 َٛ حهظزخٍ ك٢ أٗي طؼ٢ِٔ إٔ ري ٫ هللا ٖٓ حهظ٤خٍ كٜٞ ٤َحُو ٧ٓخًٖ طؤط٠ كظ٠ حُ٘خّ ر٤ٖ ٖٓ حهظخٍى

  .ح٫هظزخٍ ك٢ ٓظ٘ـل٤ٖ

 ح٫هظزخٍ ك٢ ط٘ـل٢ كظ٠ هللا ًظخد رلن حُو٤خّ ك٢ ؿٜيى طز٢ٌُ ٝإٔ روٞس هللا ًظخد أهٌ ٖٓ ري ٫ 

 . ػ٤ِي رٚ هللا طل٠َ ح١ٌُ حُل٠َ ٌٛح ػ٠ِ هللا ٝط١ٌَ٘

 ٕحُزيح٣ش ك٢ كخُظٞرش ػ٤ِي هللا ٣ظٞد ػْ ظٞر٢ط كظ٠ حُظٞرش ٓزَ ُي ٤٣َٝٔ ُِٜيح٣ش ٣ٞكوي طؼخ٠ُ هللا أ 

ّٔ  ٝهي هللا رظٞك٤ن  .  ػ٤ِي هللا ٣ٝظٞد طظٞر٢ ػْ حُظٞرش ٓزَ ُي ٣َ

 ك٢ هللا َٓحهزش ا٠ُ ٣يػٞٗخ ٌٛح ٝحُظٞحَٛ حَُٔحثَ ٣ؼِْ هللا إٔ ػَكض اًح ٝحُؼِٖ حَُٔ ك٢ هللا َٓحهزش 

 .  أكٞحُ٘خ ؿ٤ٔغ

 ٤ُْ كبْٜٗ حُ٘خّ ػٖ ٝحٓظـ٠٘ هللا ٖٓ ا٫ ٍُهي ططِز٢ ك٬ حَُُم ٝر٤يٙ حَُُحم ٛٞ هللا إٔ ػِٔض اًح 

 . ٍُهي طٔظ٢ٌِٔ كظ٠ طٔٞط٢ ُٖ أٗي ٝحػ٢ِٔ حَُُحم هللا ر٤ي كخَُُم ٗت ر٤يْٛ

 ا٠ُ ًٛذ اًح ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ٣ؤًِٕٞ ٤ًق أ٫ٝىٙ ػ٠ِ ه٢٘ ٌُٝ٘ٚ حُلؾ ٣َ٣ٝي كو٤َح ًخٕ ح٧ْٛ كخطْ هٜش 

 كٌٛذ هللا ر٤ي كخَُُم ٝكؾ أرضخ ٣ حًٛذ هللا ر٤ي حَُُم,  حَُحُم أٗض َٛ أرض ٣خ حر٘ظٚ كوخُض حُلؾ

 ؿؼِض حُظ٢ أٗض روُْٜٞ ٓٞٛخ٫ٝ حُز٤ض أَٛ ك٠ـَ ػ٘يْٛ حُظ٢ حُٔئٝٗش ٗلٌص أ٣خّ ػيس ٝرؼي حُٞحُي
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 ســـــورة هـــــود

 كٔخ,  ٣َُهْٜ ٓ٘ٚ ١ِٝزض هللا ىػض إٔ ا٫ حُز٘ض ٖٓ ًخٕ كٔخ ٗلؼَ ٓخًح ًٛزض ٝٓئٝٗظ٘خ ٣ٌٛذ ٝحُيٗخ

 كخطْ ر٤ض ر٤ض أهَد كٌخٕ ٓخء ًٞد ا٠ُ كخكظخؽ هخكِظٚ ٓغ ػخثيح ًخٕ ح٤ٓ٧َ إٔ كظ٠ ه٤َِ ٝهض َٓ

 ٓؼٚ ٓخ ؿ٤ٔغ كؤػطخْٛ هزَ ٖٓ ٣طؼٜٔخ ُْ ك٬ٝس ك٤ٚ ح٤ٓ٧َ كٞؿي ٤ٓ٨َُ ٓخء ًٞد ٓ٘ٚ كطِزٞح ح٧ْٛ

 ٖٓ حَُُحم هللا ٓزلخٕ حُ٘وٞى ٖٓ ٓؼْٜ ٓخ ٣ؼطْٞٛ إٔ ٣ويٍٕٝ ًخٗٞح إ كخ٤ٗظٚ ٖٓ ١ِٝذ حُ٘وٞى ٖٓ

  ؟ كخطْ ر٤ض ٖٓ هَؽ ح١ٌُ حُٔخء ًٞد ك٢ حٌُِس ؿؼَ ؟ٖٝٓ ح٧ْٛ كخطْ ر٤ض ا٢ُ ح٤ٓ٧َ ٓخم

 ك٤ٌٕٞ ًٖ ُٚ هخٍ ٤ٗجخ أٍحى اًح طؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ هللا . 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (13( إلى اٌَت )11مه اٌَت ): الثبوًالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ك٤ٜخ 7ٔ – ٗٔح٣٥خص )ٕح٥هَس )آ٣ش  ٢ٔٗٝ, رٜخ طٔٔي ُٖٔ حُؼخهزش ٓٞء ٖٓ ك٤ٜخٝٓخ  حُي٤ٗخ كظ٘ش ر٤خ

 ػْ ٓؼظويٙ. ٝكٔخى,  ػِٔٚ ُٔٞء حُ٘خٍ ا٫ ك٤ٜخ ُٚ ٤ُْٝ ح٥هَس ٣ؤَ حُ٘خّ ٖٓ حُٜ٘ق ٌٛح ( ٌُٖ٘ٔ

 ٣َ٣يٕٝ ح٣ٌُٖ أٟيحىْٛ كخٍ  ر٤خٕ اػَ طؼخ٠ُ هللا ٝؿٚ رؤػٔخُْٜ ٣َ٣يٕٝ ح٣ٌُٖ كخٍ ُز٤خٕ ح٣٥خص ط٘ظوَ

 .حُي٤ٗخ حُل٤خس رؤػٔخُْٜ

  ( ك٤ٜخ ر٤خٕ كخٍ حُل٣َو٤ٖ ٖٓ حٌُخك٣َٖ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ. ٕٗ – 8ٔح٣٥خص )ُظٞحُٕ حُٔوطغ ٌٛح آ٣خص ؿخءص 

 ح٣ٌُٖ ٛئ٫ء إ كوخ   ٣ُٝ٘ظٜخ حُي٤ٗخ ٣طِزٕٞ ٝح٣ٌُٖ حُلن ٣ظزؼٕٞ ح٣ٌُٖ ر٤ٖ حُزخ١َ ٝأَٛ حُلن أَٛ ر٤ٖ

 هللا ػ٠ِ ًخًرخ   ًُي ٓغ ٣ّيػ٢ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ُ٘لٔٚ ظِٔخ   ح٣٩ٔخٕ, ٝأٗيْٛ رؼيّ أٗلْٜٔ ظِٔٞح رخهلل ٣ئٓ٘ٞح ُْ

 ٣ٝوٍٞ ٍرْٜ ػ٠ِ ٣ؼَٟٕٞ "أُٝجيح٤ُٛٞ٩ش  حٓظلوخم ك٢ ٓؼٚ ٣ٌَٗٝخ   ُٚ ٗيح   ؿ٤َٙ ك٤ـؼَ, طؼخ٠ُ

 ٫ ٍث٤ٔش ػ٬ػش ٧ٓزخد,  ٝؿ٠زٚ هللا ُؼ٘ش ٣ٔظلوٕٞ اْٜٗ " ٍرْٜ ػ٠ِ ًٌرٞح ح٣ٌُٖ ٛئ٫ء ح٧ٜٗخى

 : رخ٥ه٣َٖ ٝح٩َٟحٍ حٍَُ٘ٝ ا٠ُ طَٞٛ

o ٓز٤ِٚ ِٝٓٞى حُلن اطزخع ػٖ حُ٘خّ ٣َٜكٕٞ أْٜٗ: ح٧ٍٝ حُٔزذ. 

o حُ٘خّ حٓظوخٓش ٣َ٣يٕٝ ٫ أْٜٗ:  حُؼخ٢ٗ حُٔزذ . 

o ح٥هَ رخ٤ُّٞ ٣ٌلَٕٝ,  رخهلل ٣ٌلَٕٝ ًٔخ أْٜٗ:  حُؼخُغ حُٔزذ . 

ٕ حُؼ٬ػش ح٧ٓزخد ٌٝٛٙ)) ّٞ  ْٛ ٝٛئ٫ء حٌُخك٣َٖ ر٤ٖ ٖٓ ظِٔخ   حُ٘خّ أٗيّ  ْٛ ُٖٔ حُٜلخص طٌ

 .((حُٔخى٣ٕٞ

 ( طَطز٢ ٍٓٞس ٛٞى رؤهظٜخ ٍٓٞس ٣ْٞٗ رؼيس ٝٗخثؾ, ٜٓ٘خ ػَٟٜخ ُِوٜٚ 7ٖ – ٕ٘ح٣٥خص )

حُوَآ٢ٗ ح١ٌُ ٣ؼي ك٢ ٍٓٞس ٛٞى ٛٞ هٞحٜٓخ, ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ـت ك٤ٜخ ٓٔظو٬ , اٗٔخ ؿخء ٜٓيحهخ  ُِلوخثن 

 (.ٕ-ٔحٌُزَٟ حُظ٢ ؿخءص حٍُٔٞس ُظو٣ََٛخ, ٝحُظ٢ أؿِٜٔخ ح٤ُٔخم ك٢ ٓطِغ حٍُٔٞس )آ٣ش 

, ٝؿخءص ٌٝٛٙ ح٣٥خص طَطز٢ رآ٣خص حُٔوطغ حُٔخرن ٝحُظ٢ طز٤ٖ كخٍ حُل٣َو٤ٖ ٖٓ حٌُخك٣َٖ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ   

آ٣خص ٌٛح حُٔوطغ طلَٔ ك٢ أػطخكٜخ ىػٞس ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ُوٞٓٚ, ػْ طز٤ٖ ح٣٥خص هٜش حُطٞكخٕ, 

 ُٔخرن.٬ٛٝى حٌُخك٣َٖ ٝٗـخس حُٔئ٤ٖ٘ٓ, ٝرٌُي طَطز٢ ٌٛٙ ح٣٥خص رآ٣خص حُٔوطغ ح

ٝك٢ ٤ٓخم ٌٛٙ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔخص حٗظوخٍ ٖٓ اٌٗحٍ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٝٝٛق أكٞحُْٜ ا٠ُ ٓٞػظظْٜ رٔخ    

أٛخد حٌٌُٔر٤ٖ هزِْٜ ٖٓ حُٜٔخثذ, ٝك٢ ًُي ط٤ِٔش ُِ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رٔخ ٫هخٙ حََُٓ ػ٤ِْٜ 

 ح٬ُّٔ هزِٚ ٖٓ أهٞحْٜٓ.

o ( طظليع ػٖ ىػٞس ٗٞف ػ٤ِٚ ح7ّ٬ُٕٔ – ٕ٘ح٣٥خص ) .ٚٓٞا٠ُ حُظٞك٤ي ٝؿٞحد ه 

o ( طظليع ػٖ ىكٞ ٗزٜخص ح٨ُٔ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ٖٓ هّٞ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ.ٖٔ – 8ٕح٣٥خص ) 

o ( ك٤ٜخ ؿٞحد هّٞ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٍٝىٙ ػ٤ِْٜ.ٖ٘ – ٕٖح٣٥خص ) 

o ( ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣ٜ٘غ حُٔل٤٘ش.ٔٗ – ٖٙح٣٥خص ) ٕهٞٓٚ ٖٓ ٣ئٖٓ ُٖٝ,  ١ـٞح هي حُوّٞ ٧ 

 ك٤ط٤غ ٓل٤٘ش ٣ٜ٘غ إٔ ٣ٝؤَٓٙ حُٞك٢ ٣ٝؤط٤ٚ,  ُِ٘ـخس ٤ِٓٝش حطوخً ٖٓ ري ك٬,  آٖٓ هي ٖٓ ا٫

 ؿ٤ْٜ ك٢ ٓخى٣ٍٖ ظِٔٞح حُوّٞ ٌُٖٝ,  حُلِي ٘غ٣ٜٝ,  ٓزلخٗٚ ٍرٚ أَٓ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف

 ٚ.ٛ٘ؼ ك٢ ٣ٔظَٔ  ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞكخ   ٌُٖ,  ٣خرٔش أٍٝ ك٢ ٓل٤٘ش ٣ٜ٘غ ٤ًق ٬ُْٟٜٝ
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 :فىائذ وأسئلت تذبرٌت

 ِْٝٓ؟ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حٍَُٓٞ ه٣َٖ حطٜٔض رٔخًح 

 . حُوَإٓ ٌٛح حكظَٟ أٗٚ

 ؟ أؿخرْٜ رٔخًح   

َْ " : روُٞٚ كؤؿخرْٜ َِ  كَؤْطُٞح"  ُْٜ " هُ ْ٘ ٍ   رَِؼ َٞ ُٓ  ِٚ ْؼِِ ٣َخص   ِٓ ََ ْلظَ حْىُػٞح ُٓ َٝ  ِٖ َٓ  ْْ ظَطَْؼظُ ْٓ ْٖ  ح ِٓ  ِٕ ْٕ  هللَاِ  ُىٝ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ 

 َٖ خِىه٤ِ , كوخ ح٧ػيحء ٝأٗظْ, ٝحُز٬ؿش حُلٜخكش ك٢ ٝر٤٘ٚ ر٤ٌْ٘ كَم ٫ كبٗٚ, حكظَحٙ هي ًخٕ إ: أ١ " َٛ

 .ٓلظ٣َخص ٓؼِٚ ٍٓٞ رؼَ٘ كؤطٞح, ٛخىه٤ٖ ً٘ظْ كبٕ. ىػٞطٚ ارطخٍ ػ٠ِ, ٣ٌٌْٔ٘ ٓخ رـخ٣ش حُل٣َٜٕٞ

 ٖٓ ؟ ُِؼزخىس حُٔٔظلن ٖٝٓ ح٣٥خص ٌٛٙ  ٣ٍِ٘ ح١ٌُ  

 " ْٕ ِ ْْ  كَب ٤زُٞح َُ ـِ ظَ ْٔ َ٣  ْْ ٌُ ٞح"  ًٌُْ ٖٓ ٢ٗء ػ٠ِ"  َُ ُٔ خ كَخْػَِ َٔ ٍَ  أََٗ ِِ ْٗ
ِْ  أُ ِْ  حُي٤َُ ُو٤خّ, هللا ػ٘ي ٖٓ"  هللَاِ  رِِؼ

 . حُٔؼخٍٝ ٝحٗظلخء, ٝحُٔوظ٠٠

 " ْٕ أَ َٞ  ا٫َِ  اََُِٚ  ٫َ  َٝ َٞ  ا٫َِ  اََُِٚ  ٫َ  أََُٗٚ "  ٝحػِٔٞح: أ١ " ُٛ َْ " . ٝحُؼزخىس ُ٪٤ُٛٞش حُٔٔظلن ٛٞ: أ١ " ُٛ  كََٜ

 ْْ ْٗظُ َٕ  أَ ٞ ُٔ ِِ ْٔ  .ُؼزٞى٣ظٚ ٓٔظِٕٔٔٞ, ٤ُٛٞ٩ظٚ ٓ٘وخىٕٝ: أ١ " ُٓ

 ح٣٥خص ٖٓ كٞحثي . 

o حُٔؼظ٤َٟٖ حػظَحٝ ٣ٜيٙ إٔ, هللا ا٠ُ ُِيحػ٢ ٣٘زـ٢ ٫ أٗٚ ا٠ُ اٍٗخى, ح٣٥خص ٌٛٙ ٝك٢ ,

 . حُوخىك٤ٖ هيف ٫ٝ

o ا٤ُٚ ىػخ ك٤ٔخ ٣ويف ٫ٝ, ُٚ ٓٔظ٘ي ٫ حُويف ًخٕ اًح, هٜٞٛخ, 

o  ٚٗٗؤٗٚ ػ٠ِ ٓوز٬, أَٓٙ ػ٠ِ ٓخ٤ٟخ, رٌُي ٣طٔجٖ رَ, ٛيٍٙ ٤٠٣ن ٫ ٝأ . 

o ٚٗ٣وظخٍٜٝٗخ حُظ٢ ٨ُىُش, حُٔوظَك٤ٖ حهظَحكخص اؿخرش ٣ـذ ٫ ٝأ . 

o َٝحُٔطخُذ حُٔٔخثَ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ, حُٔؼخٍٝ ػٖ حُٔخُْ, حُي٤َُ اهخٓش ٣ٌل٢ ر . 

o رؼَ٘ ٫ٝ, رٔؼِٚ ٣ؤط٢ إٔ, حُزَ٘ ٖٓ أكي ٣ويٍ ٫, ر٘لٔٚ ٓؼـِ, حُوَإٓ ٌٛح إٔ ٝك٤ٜخ ٍٞٓ 

, ٣ؼخٍٟٞٙ كِْ, رٌُي هللا طليحْٛ, حُلٜلخء حُزِـخء ح٧ػيحء ٧ٕ. ٓؼِٚ ٖٓ ٍٓٞس ٫ٝ رَ, ٓؼِٚ

 ػِْ, حُظٖ ؿِزش ٣ٌل٢ ٫ٝ, حُؼِْ ك٤ٚ ٣طِذ ٓٔخ إٔ: ٝك٤ٜخ. ًُي ػ٠ِ ك٤ْٜ هيٍس ٫ أْٜٗ ُؼِْٜٔ

ٞح" : طؼخ٠ُ ُوُٞٚ. حُظٞك٤ي ٝػِْ, حُوَإٓ ُٔ خ كَخْػَِ َٔ ٍَ  أََٗ ِِ ْٗ
ِْ  أُ ِْ ْٕ  هللَاِ  رِِؼ أَ َٞ  ا٫َِ  اََُِٚ  ٫َ  َٝ ُٛ " . 

 ؟ ٣ُٝ٘ظٜخ ُِي٤ٗخ ٝٓوٜٞىٙ  ٣ـؼَ ح١ٌُ ٖٓ ٓخ  

ْٖ "  طؼخ٠ُ ٣وٍٞ َٓ  َٕ خ ٣َِيُ  ًَ َُْل٤َخسَ  ٣ُ ٤َْٗخ ح ٣َُِ٘ظََٜخ حُيُّ  ٝػ٠ِ, حُي٤ٗخ حُل٤خس ػ٠ِ ٓوٍٜٞس, اٍحىطٚ ًَ: أ١ " َٝ

 ٝح٧ٗؼخّ, حُٔٔٞٓش ٝحُو٤َ, ٝحُل٠ش, حٌُٛذ ٖٓ, حُٔو٘طَس ٝحُو٘خ٤١َ, ٝحُز٤ٖ٘, حُ٘ٔخء ٖٓ, ٣ُ٘ظٜخ

 .٤ٗجخ, اٍحىطٚ ٖٓ حُوَحٍ ُيحٍ ٣ـؼَ ُْٝ, ح٤ٗ٧خء ٌٛٙ ك٢, ٝػِٔٚ, ٝٓؼ٤ٚ, ٍؿزظٚ َٛف هي. ٝحُلَع

 اٍحىطٚ ؿ٤ٔغ طٌٕٞ إٔ ٣ٔ٘ؼٚ ٓخ, ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ٓؼٚ ٓخ ٌُخٕ, ٓئٓ٘خ ًخٕ ُٞ ٧ٗٚ, ًخكَح ا٫ ٣ٌٕٞ ٫ كٌٜح

 ٌٛح ٌُٖٝ. ح٥هَس حُيحٍ اٍحىطٚ آػخٍ ٖٓ أػَ, ح٧ػٔخٍ ٖٓ ُٚ ط٤َٔ ٝٓخ ا٣ٔخٗٚ ٗلْ رَ. حُي٤ٗخ ُِيحٍ

 . ٝكيٛخ ُِي٤ٗخ هِن ًؤٗٚ ح١ٌُ, حُ٘و٢

 ؟ ؿِحءٙ ٝٓخ 

  " ِّف َٞ ُٗ  ْْ ِٜ ْْ  ا٤َُِْ خَُُٜ َٔ  . حُي٤ٗخ ػٞحد ٖٓ حٌُظخد أّ ك٢, ُْٜ هْٔ ٓخ ٗؼط٤ْٜ: ١أ"  ك٤َِٜخ أَْػ

  " ْْ ُٛ َٕ  ٫َ  ك٤َِٜخ َٝ ُٞٔ  .ٗؼ٤ْٜٔ ٓ٘ظ٠ٜ ٌٛح ٌُٖٝ, ُْٜ هيٍ ٓٔخ, ٤ٗجخ ٣٘وٜٕٞ ٫: أ١ " ٣ُْزَو
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  " َأَُُٝجِي  َٖ ٣ ٌِ َْ  حَُ ٤َُْ  ْْ سِ  ك٢ِ َُُٜ ََ ٍُ  ا٫َِ  ح٥ِْه  كَٓٞح ٝهي, حُؼٌحد ػْٜ٘ ٣لظَ ٫, أريح ك٤ٜخ هخُي٣ٖ " حَُ٘خ

 . حُؼٞحد ؿ٣َِ

  " ََكز٢ِ خ َٝ َُ٘ؼٞح َٓ    .حُي٤ٗخ ك٢: أ١ " ك٤َِٜخ َٛ

 ؟ ػِْٜٔ كز٢ إٔ ك٢ ُٔزذ ٓخ   

 َُٜخ أٓخّ ٫ حُظ٢, حُو٤َ أػٔخٍ ٖٓ ػِٔٞٙ ٝٓخ, ٝأِٛٚ حُلن رٚ ٤ٌ٣يٕٝ ٓٔخ ػِٔٞٙ ٓخ ٝحٟٔلَ رط ,

 .ح٣٩ٔخٕ ٝٛٞ, ١َُٜ٘خ ٝؿٞى ٫ٝ

 ًًَ  ؟ ؿ٤َٙ رٚ ٣ٞٛق ٫ ر٤٘خص ٝ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ َُُٓٞٚ كخٍ طؼخ٠ُ هللا  

, ري٣٘ٚ حُوخث٤ٖٔ ٍٝػظٚ ٖٓ, ٓوخٓٚ هخّ ٖٝٓ, ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي ٍُٓٞٚ كخٍ, طؼخ٠ُ ٣ًٌَ   

ْٖ " : كوخٍ ٓؼِْٜ أكي ٣ٌٕٞ ٫ٝ ؿ٤َْٛ رْٜ ٣ٞٛق ٫ ٝأْٜٗ, رٌُي حُٔٞه٤ٖ٘ ٝكــٚ َٔ َٕ  أَكَ خ َش   َػ٠َِ ًَ  ر٤َِّ٘

 ْٖ ِٓ  ِٚ رِّ  . حُز٤٘ش طِي كظ٤وٖ, حُظخَٛس ٝى٫ثِٜخ, حُٜٔٔش حُٔٔخثَ ك٤ٚ هللا أٍِٗ ح١ٌُ "رخُٞك٢" , " ٍَ

 " ُُِٙٞ٣َْظ ِٛي  "  آهَ رَٛخٕ, ٝحُزَٛخٕ حُز٤٘ش ٌٛٙ ٣ظِٞ: أ١ " َٝ خ َٗ  ُْٚ٘ , حُٔٔظو٤ٔش حُلطَس ٗخٛي ٝٛٞ " ِٓ

 ا٠ُ ا٣ٔخٗخ, رٌُي كخُىحى, كٔ٘ٚ رؼوِٚ ٝػِْ, َٝٗػٚ هللا أٝكخٙ ٓخ, كو٤وش ٜٗي ك٤ٖ حُٜل٤ق ٝحُؼوَ

 . ا٣ٔخٗٚ

  ْػخُغ ٗخٛي ػ  " ْٖ ِٓ َٝ  ِٚ ٠َٓ ًِظَخدُ "  ٝٛٞ " هَْزِِ ٞ خ"  هللا ؿؼِٜخ حُظ٢, حُظٍٞحس " ُٓ  ٓ خ َٓ ش  "  ُِ٘خّ " اِ َٔ ْك ٍَ َٝ 

 هي, حُٞٛق رٌٜح ًخٕ أكٖٔ: أ١. حُلن ٖٓ رٚ ؿخء ك٤ٔخ ٣ٝٞحكوٚ, رخُٜيم حُوَإٓ ٌُٜح ٣ٜ٘ي, ُْٜ "

 ٤ُْ, ٝحُـٜخ٫ص حُظِٔخص ك٢ ٛٞ ًٖٔ, ح٤ُو٤ٖ أىُش, ُي٣ٚ ٝهخٓض,  ح٣٩ٔخٕ ٗٞحٛي ػ٤ِٚ طٞحٍىص

 . هللا ػزخى ػ٘ي ٫ٝ, هللا ػ٘ي ٣ٔظٕٞٝ ٫!. ٜٓ٘خ؟ روخٍؽ

  " َػ٘يْٛ ح٧ىُش ُو٤خّ ٝكوٞح ح٣ٌُٖ: أ١ " أَُُٝجِي . 

 ١ٌُح ٓخ   َٕ ُٞ٘ ِٓ    ؟ رٚ ٣ُْئ

 . ٝح٥هَس حُي٤ٗخ ك٢ ه٤َ ًَ, ا٣ٔخْٜٗ ُْٜ ك٤ؼَٔ, و٤وشك رخُوَإٓ: أ١

 " ْٖ َٓ َٝ  َْ لُ ٌْ َ٣  ِٚ َٖ  رِ حدِ  ِٓ َِ   ؟ ح٧كِحد ٖٓ " ح٧َْْك

 . حُلن ٍى ػ٠ِ ُٔظلِرش, ح٧ٍٝ أَٛ ١ٞحثق ٓخثَ: أ١

  " ٍُ ِػُيُٙ  كَخَُ٘خ ْٞ ٣َش   ك٢ِ طَيُ  ك٬ََ "  ا٤ُٜخ ٍٝٝىٙ ٖٓ, ري ٫ " َٓ َْ ُْ٘ٚ "  ٗي أى٠ٗ ك٢: أ١ " ِٓ َُْلنُّ  اَُِٗٚ  ِٓ ْٖ  ح ِٓ 

رِّيَ  ٍَ  َٖ ٌِ َُ َٝ  ََ ؼَ ًْ ِّ  أَ َٕ  ٫َ  حَُ٘خ ُٞ٘ ِٓ  ًخٕ كٖٔ, ٝا٫. ٝرـ٤خ, ٝػ٘خىح ظِٔخ ٝآخ, ٫٬ٟٝ, ْٜٓ٘ ؿ٬ٜ آخ " ٣ُْئ

 .ٝؿٚ ًَ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ ا٠ُ ٣يػٞٙ ٓخ, ٣َٟ ٧ٗٚ, رٚ ٣ئٖٓ إٔ ري ك٬, ٓٔظو٤ٔخ ٝكٜٔٚ, كٔ٘خ هٜيٙ

  ٖٓ ْ؟ ظِٔخ حُ٘خّ أػظ  

ُْ "  أكي ٫ أٗٚ, طؼخ٠ُ ٣وزَ ِٖ  أَْظَِ َٔ ِٓ ٟ ََ ر خ هللَاِ  َػ٠َِ حْكظَ ٌِ , هللا ػ٠ِ ًٌد ٖٓ ًَ, ٌٛح ك٢ ٣ٝيهَ " ًَ

 ؿ٤َ أٝ, حُ٘زٞس حىػخء أٝ, ٣وَ ُْ رٔخ, ػ٘ٚ ح٩هزخٍ أٝ, رـ٬ُٚ ٤ِ٣ن ٫ رٔخ ٝٛلٚ أٝ, ُٚ ٣َٗي ر٘ٔزش

َٕ  أَُُٝجِيَ "  ظِٔخ حُ٘خّ أػظْ كٜئ٫ء. هللا ػ٠ِ حٌٌُد ٖٓ, ًُي ٞ ُٟ ََ ْْ  َػ٠َِ ٣ُْؼ ِٜ رِّ  . رظِْٜٔ ٤ُـخ٣ُْٜ " ٍَ

ٍُ "  حُ٘ي٣ي رخُؼوخد ػ٤ِْٜ ٣لٌْ كؼ٘يٓخ ٣َوُٞ َٜخىُ  َٝ ْٗ  :ًٌٝرْٜ رخكظَحثْٜ ػ٤ِْٜ ٜٗيٝح ح٣ٌُٖ: أ١ " ح٧َْ

َٖ  َُٛئ٫َءِ " ٣ ٌِ رُٞح حَُ ٌَ ْْ  َػ٠َِ ًَ ِٜ رِّ َٖ  َػ٠َِ هللَاِ  َُْؼَ٘شُ  أ٫ََ  ٍَ ٤ ِٔ  ٛخٍ ظِْٜٔ ٧ٕ, ط٘وطغ ٫ ُؼ٘ش: أ١ " حُظَخُِ

 ْٛ رخ٥هَس ْٝٛ ػٞؿخ ٣ٝزـٜٞٗخ هللا ٓز٤َ ػٖ ٣ٜيٕٝ ح٣ٌُٖ"  حُظول٤ق ٣وزَ ٫, ٬ُٓٓخ ُْٜ ٝٛلخ

 " ًخكَٕٝ

 ؟ ظِْٜٔ هللا ٝٛق ٓخًح  

158



 

15 
 

 ســـــورة هـــــود

َٖ "  كوخٍ ظِْٜٔ ٝٛق ػْ    ٣ ٌِ َٕ  حَُ ٝ يُّ ُٜ َ٣  ْٖ َِ  َػ ز٤ِ  ٓز٤َ ٢ٛٝ, هللا ٓز٤َ ػٖ رؤٗلْٜٔ كٜيٝح " هللَاِ  َٓ

 . حُ٘خٍ ا٠ُ ٣يػٕٞ أثٔش كٜخٍٝح, ػٜ٘خ ؿ٤َْٛ ٝٛيٝح, ا٤ُٜخ حُ٘خّ ىػٞح حُظ٢, حََُٓ

ََٜٞٗخ"     ـُ ٣َْز خ"  هللا ٓز٤َ: أ١"  َٝ ؿ  َٞ  ػ٘ي ُظ٤َٜ, ٝطٜـ٤ٜ٘خ, ٝط٤٤ٜ٘٘خ, ٤ِٜٓخ ك٢ ٣ـظٜيٕٝ: أ١ " ِػ

ْْ "  هللا هزلْٜ, حُلن ٣ٝوزلٕٞ حُزخ١َ ك٤لٕٔ٘ٞ, ٓٔظو٤ٔش ؿ٤َ, حُ٘خّ ُٛ سِ  َٝ ََ ْْ  رِخ٥ِْه ُٛ  َٕ ٝ َُ خكِ ًَ " . 

 ُْ ٌٕٞٗٞ٤ًق؟ ٓؼـ٣ِٖ ٣   

ْْ  أَُُٝجِيَ "  ٌُُٞٗٞح َُ َ٣  َٖ ٣ِِ ـِ ْؼ ِٝ  ك٢ِ ُٓ ٍْ  .ِٓطخٗٚ ٝك٢, هز٠ظٚ طلض ٧ْٜٗ, هللا كخثظ٤ٖ ٤ُٔٞح: أ١"  ح٧َْ

 َٛ ُْٜ ٖٓٝ ؟ ػْٜ٘ ٣يحكغ  

خ"  َٓ َٝ  َٕ خ ًَ  ْْ َُُٜ  ْٖ ِٓ  ِٕ ْٖ  هللَاِ  ُىٝ ٤َُِخءَ  ِٓ ْٝ  طوطؼض رَ, ٣٘لؼْٜ ٓخ ُْٜ ٣لِٜٞح أٝ, حٌَُٔٝٙ ػْٜ٘ ك٤يكؼٞح " أَ

 . ح٧ٓزخد رْٜ

ُْ  ٠َُ٣خَػقُ "  حدُ  َُُٜ ٌَ َُْؼ  . ؿ٤َْٛ ٝأِٟٞح, رؤٗلْٜٔ ِٟٞح ٧ْٜٗ, ٣ِٝىحى ٣ـِع: أ١ " ح

 ؟ حُٔٔغ ٣ٔظط٤ؼٕٞ ٫ ُٔخًح  

 رٚ ٣٘ظلؼٕٞ ٓٔخػخ, هللا آ٣خص ٣ٔٔؼٞح إٔ, ٣ٔظط٤ؼٕٞ ًخٗٞح ٓخ, ػ٘ٚ ٝٗلٍْٞٛ, ُِلن رـ٠ْٜ  رٔزذ

خ" َٔ ْْ  كَ َُُٜ  ِٖ سِ  َػ ََ ًِ ٌْ َٖ  حُظَ ٤ ِٟ َِ ْؼ ُٓ  ْْ ؤََُٜٗ ًَ   َ ُٔ س   ُك ََ ْ٘لِ ظَ ْٔ صْ  ُٓ ََ ْٖ  كَ س   ِٓ ٍَ َٞ ْٔ  . " هَ

 ؟ ػْٜ٘ ح٩رٜخٍ ر٘ل٢ ُٔوٜٞى ٓخ   

خ"  َٓ خُٗٞح َٝ ًَ  َٕ ٝ َُ ِٜ  ٫ ح٣ٌُٖ, حُزٌْ ًخُْٜ ْٛ ٝاٗٔخ. ٣٘لؼْٜ ك٤ٔخ, ٝطلٌَ ػزَس ٗظَ ٣٘ظَٕٝ: أ١ " ٣ُْز

 .٣ؼوِٕٞ

َٖ  أَُُٝجِيَ "  ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ ِٔ ْْ  َه ُٜ َٔ ْٗلُ  . حُؼٌحد أٗي ٝحٓظلوٞح, حُؼٞحد أػظْ حكٞطٞ ك٤غ " أَ

 " ََ َٟ َٝ  ْْ ُْٜ٘ خ َػ خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ ٝ َُ  ػْٜ٘ طـٖ ُْٝ, ٣ٝلٔ٘ٞٗٚ ا٤ُٚ ٣يػٕٞ ح١ٌُ, ى٣ْٜ٘ حٟٔلَ: أ١ " ٣َْلظَ

 .ٍري أَٓ ؿخء ُٔخ, هللا ىٕٝ ٖٓ ٣ؼزيٕٝ حُظ٢ آُٜظْٜ

 ؟ ٤َْٜٓٛ هللا أًي رٔخًح  

 " ٫َ  َّ ََ ْْ "  ٝٛيهخ كوخ: أ١ " َؿ سِ  ك٢ِ أََُٜٗ ََ ُْ  ح٥ِْه ُٛ  َٕ ٝ َُ َٔ  ُْٜ ؿؼَ رَ, ك٤ْٜ سحُؤخٍ كَٜ"  ح٧َْْه

 . كخُْٜ ٖٓ رخهلل ك٘ٔظـ٤َ. ٝحُؼٌحد حُٔ٘وش ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ ٝٓخ ٝكَٓخْٜٗ كَٔطْٜ ُ٘يس, أٗيٙ ٓ٘ٚ

 ؟ حُٔؼيحء كخٍ هللا ٝٛق رٔخًح  

َٕ " : كوخٍ. حُؼٞحد ٖٓ هللا ػ٘ي ُْٜ ٝٓخ, حُٔؼيحء أٝٛخف ًًَ, ح٧ٗو٤خء كخٍ ًًَ ُٝٔخ َٖ  اِ ٣ ٌِ ُ٘ٞح حَُ َٓ  " آ

َٕ  أَك٬ََ "  هُٞٚ ا٠ُ ٝ َُ ًَ ٌَ  . " طَ

o ٍٞطؼخ٠ُ ٣و  " َٕ َٖ  اِ ٣ ٌِ ُ٘ٞح حَُ َٓ  ٖٓ, رٚ رخ٣٩ٔخٕ هللا أَٓ ُٔخ, ٝحػظَكٞح ٛيهٞح أ١, روِٞرْٜ " آ

 .ٝهٞحػيٙ حُي٣ٖ أٍٛٞ

o  "ُِٞح ِٔ َػ خَُِلخصِ  َٝ َٜ  . حُِٔخٕ ٝأهٞحٍ, ٝحُـٞحٍف حُوِٞد أػٔخٍ ػ٠ِ حُٔ٘ظِٔش " حُ

o  "أَْهزَظُٞح ْْ  ا٠َُِ َٝ ِٜ رِّ  ا٤ُٚ ٝأٗخرٞح, ُِٔطخٗٚ ًُٝٞح, ُؼظٔظٚ ٝحٓظٌخٗٞح, ُٚ ه٠ؼٞح: أ١ " ٍَ

 . ا٤ُٚ ٝحُظ٠َع, ٍٝؿخثٚ, ٝهٞكٚ, رٔلزظٚ

o " ََلخدُ "  حُٜلخص طِي ؿٔؼٞح ح٣ٌُٖ " أَُُٝجِي ْٛ َ٘شِ  أَ ـَ ُْ ْْ  ح َٕ  ك٤َِٜخ ُٛ   " َهخُُِيٝ

 ؟ ٌُٜح ٤ِْٜٗ ٓزذ ٓخ 

 .ا٤ُٚ ٓزوٞح ا٫, ه٤َح ٫ٝ, أىًٍٞٙ ا٫, ٓطِزخ حُو٤َ ٖٓ ٣ظًَٞح ُْ ٧ْٜٗ
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 ؟ ُِل٣َو٤ٖ هللا َٟرٚ ح١ٌُ ُٔؼَح ٓخ  

 " َُ ؼَ َٓ  ِٖ ٣َِو٤َْ ُْلَ  . حُٔؼيحء ٝك٣َن, ح٧ٗو٤خء ك٣َن: أ١ " ح

 "٠ َٔ خ٧َْْػ ًَ  ِّْ َٛ ح٧َْ  . ح٧ٗو٤خء ٛئ٫ء " َٝ

 " َِ ٤ ِٜ ُْزَ ح ٤غِ  َٝ ِٔ َٔ حُ  . حُٔؼيحء ٓؼَ " َٝ

 " َْ َٛ  ِٕ ٣َِٞخ ظَ ْٔ ؼ٬َ   ٣َ  . حُٞٛق ػ٤ِٚ ٣ؤط٢ ٫ ٓخ, حُلَم ٖٓ ر٤ٜ٘ٔخ رَ, ٓؼ٬ ٣ٔظٕٞٝ ٫ " َٓ

َٕ  أَك٬ََ "  ٝ َُ ًَ ٌَ  .كظظًَٜٞٗخ, ط٠ًَْ حُظ٢ ٝح٧ػٔخٍ, كظلؼِٜٞٗخ, ط٘لؼٌْ حُظ٢, ح٧ػٔخٍ " طَ

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف هٜش  

 " ٓز٤ٖ ٣ٌَٗ ٌُْ ا٢ٗ هٞٓٚ ا٠ُ ٗٞكخ أٍِٓ٘خ ُٝوي" 

 ٖٓ ٞٛ ٍٝ؟ أٍَٓ رٔخًح  ؟ ح٤َُِٖٓٔ أ  

َُوَيْ " : أ١ َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ خ أَ ِٚ  ا٠َُِ"  ح٤َُِٖٓٔ أٍٝ " ُٗٞك  ِٓ ْٞ : كوخٍ حَُ٘ى ػٖ ٣ٜٝ٘خْٛ هللا ا٠ُ ٣يػْٞٛ " هَ

ْْ  ا٢ِِّٗ" ٌُ َُ   َ ٣ ٌِ َٗ   ٖ ز٤ِ  .ح٩ٌٗخٍ رٚ ُحٍ ر٤خٗخ, رٚ أٌٍٗطٌْ ٓخ ٌُْ ر٤٘ض: أ١ " ُٓ

 " ْٕ  . هللا ىٕٝ ٖٓ ٣ؼزي ٓخ ًَ ٝحطًَٞح, ٝكيٙ هلل حُؼزخىس أهِٜٞح: أ١ " هللَاَ  ا٫َِ  طَْؼزُُيٝح ٫َ  أَ

 ؟ كٌٍْٛ ٓٔخ  

ْْ  أََهخفُ  ا٢ِِّٗ"  ٌُ حدَ  َػ٤َِْ ٌَ ّ   َػ ْٞ َ٣   ْ  .ٝطط٤ؼ٢ٗٞ, هللا رظٞك٤ي طوٞٓٞح ُْ إ " أ٤َُِ

 ؟ ػ٤ِٚ ٍىٝح رٔخًح 

 " ٍَ ٨َُ  كَوَخ َٔ ُْ َٖ  ح ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ لَ ًَ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِٓ ْٞ  ًٔخ, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ُيػٞس ٍحى٣ٖ, ٝحَُإٓخء ح٧َٗحف: أ١ " هَ

خ" : ح٤َُِٖٓٔ ىػٞس ٍى ٖٓ أٍٝ أْٜٗ, ٧ٓؼخُْٜ حُؼخىس ؿَص حىَ  َٓ ََ ح ا٫َِ  َٗ  َ َ٘ ْؼََِ٘خ رَ  - ٓخٗغ ٌٝٛح " ِٓ

, حُزَ٘ ٧ٕ, ؿ٤َٙ ٣٘زـ٢ ٫ ح١ٌُ, حُٜٞحد ٛٞ - ح٧َٓ ٗلْ ك٢ - أٗٚ ٓغ, اطزخػٚ ػٖ - ِػْٜٔر

 . ح٬ُٔثٌش رو٬ف, أَٓ ًَ ك٢ ٣َٝحؿؼٞٙ, ػ٘ٚ ٣ظِوٞح إٔ, حُزَ٘ ٣ظٌٖٔ

خ"  َٓ حىَ  َٝ ََ َٖ  ا٫َِ  حطَزََؼيَ  َٗ ٣ ٌِ ْْ  حَُ َُُ٘خ ُٛ ًِ ح ٍَ  . رِػْٜٔ, ٝحُٔلِش ح٧ٍحًٍ ا٫, ٓ٘خ حطزؼي َٟٗ ٓخ: أ١ " أَ

 ُْٜ ٣وخٍ ح٣ٌُٖ, ًخ٧ٍحًٍ ٣ٌٞٗٞح ُْٝ, ُِلن حٗوخىٝح ح٣ٌُٖ, حُؼوٍٞ ٝأَٛ, ح٧َٗحف - حُلو٤وش ك٢ - ْٝٛ

 . ٣ٝٔـيٕٝ ا٤ُٜخ ٣ظوَرٕٞ, ٝحُ٘ـَ حُلـَ ٖٓ آُٜش ٝحطوٌٝح, ٣َٓي ٤ٗطخٕ ًَ حطزؼٞح ح٣ٌُٖ, ح٨ُٔ

 َٜٝأهْ؟ ٛئ٫ء ٖٓ أًٍٍ طَٟ ك 

ْأ١ِ  رَخِى١َ " : ٝهُْٜٞ ََ  . حطزؼٞى, ىػٞطْٜ ٓخ رٔـَى رَ, ٣ٍٝٝش طلٌَ ؿ٤َ ٖٓ حطزؼٞى اٗٔخ أ١ " حُ

, حُؼوٍٞ ريحٛش ا٤ُٚ طيػٞ, حُٔز٤ٖ حُلن إٔ ٣ؼِٔٞح ُْٝ, أَْٓٛ ٖٓ ر٤َٜس ػ٠ِ ٤ُٔٞح أْٜٗ, رٌُي ٣ؼٕ٘ٞ

, طؤَٓ ا٠ُ طلظخؽ حُظ٢, حُول٤ش ًخ٧ٍٓٞ ٫. ٣ٝظلووٞٗٚ ٣ؼَكٞٗٚ, ح٧ُزخد أ٢ُٝ ا٠ُ ٣َٜ ٓخ ٝرٔـَى

 . ٣ٞ١َ ٝكٌَ

خ"  َٓ َٝ ٟ ََ َٗ  ْْ ٌُ ْٖ  َػ٤ََِْ٘خ َُ ِٓ   َ  . ٌُْ ك٘٘وخى ٓ٘خ أك٠َ ُٔظْ: أ١ " ك٠َْ

 " َْ ْْ  رَ ٌُ َٖ  َٗظُُّ٘ ر٤ِ ًِ خ  ٓخ, ُ٘ٞف ٓئ٣يس هللا ؿؼِٜخ حُظ٢, ح٣٥خص ٖٓ ٍأٝح كبْٜٗ, ٌٛح هُْٜٞ ك٢ ًٌٝرٞح " ًَ

 .ٛيهٚ ػ٠ِ حُظخّ حُـِّ ُْٜ ٣ٞؿذ

 ؟ هٞٓٚ ػ٠ِ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ػَٟٜخ حُظ٢ حُلـش ٢ٛ ٓخ  

ٍَ "  ٌُٜٝح ِّ  ٣َخ"  ٓـخٝرخ ٗٞف ُْٜ " هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ ْٕ  أَ ْ٘ضُ  اِ َش   َػ٠َِ ًُ ْٖ  ر٤َِّ٘ ر٢ِّ ِٓ , ٝؿِّ ٣و٤ٖ ػ٠ِ: أ١ " ٍَ

 ػوٍٞ, ػوِٚ ؿ٘ذ ك٢ ٝط٠ٔلَ, ح٧ُزخد أُٝٞ ُٚ ٣٘وخى ح١ٌُ, حُويٝس حٌُخَٓ حٍَُٓٞ ٝٛٞ, ٣ؼ٢٘

 . كوخ حُٜخىم ٝٛٞ, حَُؿخٍ ٖٓ حُللٍٞ
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 . ٝطٜي٣وخ ُٚ ٜٗخىس, حُوٍٞ رٌٜح كلٔزي, ٍر٢ ٖٓ ر٤٘ش ػ٠ِ ا٢ٗ: هخٍ كبًح

آطَخ٢ِٗ"  ش   َٝ َٔ ْك ٍَ  ْٖ ِْ٘يِٙ  ِٓ  . رخُٜيح٣ش ػ٢ِ ٖٝٓ, ٝأ٢ٍِ٘ٓ ا٢ُ أٝك٠: أ١ " ِػ

٤َضْ "  ِّٔ ْْ  كَُؼ ٌُ  . طؼخهِظْ ٝرٜخ, ػ٤ٌِْ هل٤ض: أ١ " َػ٤َِْ

َٞٛخ"  ُٔ ٌُ ُٓ ِِ ِْ ْْ "  ك٤ٚ؟ أٗظْ ٌٌٝٗظْ, طلوو٘خٙ ٓخ ػ٠ِ أٌٌَْٗٛ: أ١ " أَُٗ ْٗظُ أَ َٕ  ََُٜخ َٝ ٍُِٞٛ خ  كَٛظْ كظ٠ " ًَ

ٍ  ر ًُي ٤ُْ, رٚ ؿجض ٓخ ٍى ػ٠ِ , ػ٤ِ٘خ ٝحكظَحإًْ هٌُْٞ ٫ٝ, ك٤ٚ ٣و٤٘٘خ ٖٓ روخىف ٤ُْٝ, ٘خُ ٠خ

 . ػ٤ِٚ ً٘خ ػٔخ ُ٘خ ٛخىح

 . رخ١َ أٗٚ طِػٕٔٞ, ُِلن حٗو٤خىًْ ُؼيّ ٝٓٞؿزخ, أٗظْ ٌُْ ٛخىح ٣ٌٕٞ إٔ, ؿخ٣ظٚ ٝاٗٔخ

 ٗلَطْ ٓخ, اُِحٌْٓ ٫ٝ, هللا أَٓ ٓخ ػ٠ِ, اًَحٌْٛ ػ٠ِ طويٍ ك٬, حُـخ٣ش ٌٛٙ ا٠ُ حُلخٍ ِٝٛض كبًح

َُٔٞٛخ" : هخٍ ٌُٜٝح, ػ٘ٚ ٌُ ُٓ ِِ ِْ ْْ  أَُٗ ْٗظُ أَ َٕ  ََُٜخ َٝ ٍُِٞٛ خ ًَ " . 

 َٛ ٕ؟ أؿَح ْٜٓ٘ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ٣َ٣ي ًخ  

٣َخ"  َٝ  ِّ ْٞ ْْ  ٫َ  هَ ٌُ ؤَُُ ْٓ ِٚ  أَ خ"  ا٣خًْ ىػٞط٢ ػ٠ِ: أ١"  َػ٤َِْ  . حُٔـَّ كٔظٔظؼوِٕٞ"  ٫َ  َٓ

ْٕ "  كوخٍ ١ََِ  اِ خ"  ُْٜكوخٍ . ح٠ُؼلخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ ١َى ٓ٘ٚ ١ِزٞح ًٝؤْٜٗ"  هللَاِ  َػ٠َِ ا٫َِ  أَْؿ َٓ ٍِىِ  أََٗخ َٝ  رِطَخ

 َٖ ٣ ٌِ ُ٘ٞح حَُ َٓ  ٝح٩ػظخّ ٝح٩ػِحُ, ٝح٩ًَحّ رخَُكذ أطِوخْٛ رَ, ًُي ٤ِ٣ن ٫ٝ, ٢ُ ٣٘زـ٢ ٓخ: أ١"  آ

" ْْ ٬َهُٞ اَُِٜٗ ُٓ  ْْ ِٜ رِّ  . حُ٘ؼ٤ْ رـ٘خص ٝطوٞحْٛ ا٣ٔخْٜٗ ػ٠ِ كٔؼ٤زْٜ"  ٍَ

 ؟ رخُـٜخُش ٝٛلْٜ ُٔخًح  

 "٢ٌِِّ٘ َُ َٝ  ْْ ًُ ح ٍَ خ أَ  ٓ ْٞ َٕ  هَ َُِٜٞ ـْ  . ػ٢٘ ٝارؼخىْٛ, هللا أ٤ُٝخء رطَى, طؤ٢َ٘ٗٝٓ ك٤غ"  طَ

خ"  روٌُْٞ حُلن رط٬ٕ ػ٠ِ حٓظيُِظْ ٝك٤غ, أطزخػٚ ٧ْٜٗ, حُلن ٍىىطْ ٝك٤غ َٔ َ َ   أََٗخ اِٗ َ٘ ْْ  رَ ٌُ ْؼُِ ِٓ  "

 .ك٠َ ٖٓ ػ٤ٌِْ ُ٘خ ٤ُْ ٝاٗٚ

  "٣َخ َٝ  ِّ ْٞ ْٖ  هَ َٓ ٢ِٗ َُ ُٜ ْ٘ َ٣  َٖ ْٕ  هللَاِ  ِٓ ْْ  اِ ْىطُُٜ ََ  ُِؼٌحد ٓٞؿذ, ١َىْٛ كبٕ, ػٌحرٚ ٖٓ ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ: أ١ " ١َ

َٕ  أَك٬ََ " . ٓخٗغ هللا ىٕٝ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٚ ٫ ح١ٌُ, ٝحٌُ٘خٍ ٝ َُ ًَ ٌَ  ٝطيرَٕٝ, ٝح٧ِٛق ٌُْ ح٧ٗلغ ٛٞ ٓخ " طَ

 .ح٧ٍٓٞ

 ًًَ ؟ ٢ٛ كٔخ ُِٜٔ٘ق ٓو٘ؼٚ ١َم ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف  

o  " ٫َ َٝ  ٍُ ْْ  أَهُٞ ٌُ ِْ٘ي١ َُ ُٖ  ِػ حثِ َِ  ٝٓخ, ٝأًٌٍْٗ, أرًَْ٘, ا٤ٌُْ هللا ٍٍٓٞ أ٢ٗ ؿخ٣ظ٢: أ١ " هللَاِ  َه

 ٖٓ ٝأػط٢, أٗخ أىرَٛخ, ػ٘ي١ هللا هِحثٖ ك٤ِٔض. ٢ٗء ح٧َٓ ٖٓ ر٤ي١ ك٤ِْ, ًُي ػيح

 . أٗخء ٖٓ ٝأكَّ, أٗخء

o  " ٫َ َٝ  ُْ ٤ْذَ  أَْػَِ ـَ ُْ ٫َ "  ٝرٞح١ٌْ٘ رَٔحثًَْ كؤهزًَْ " ح َٝ  ٍُ َِي   ا٢ِِّٗ أَهُٞ  ٫ أ٢ٗ: ٝحُٔؼ٠٘ " َٓ

, حُ٘خّ ػ٠ِ أكٌْ ٫ٝ, رٜخ هللا أ٢ُِ٘ٗ حُظ٢, حُُِٔ٘ش ٟٓٞ ُِٓ٘ش ٫ٝ, ٍطزظ٢ كٞم ٍطزش أىػ٢

 . رظ٢٘

o  " ٫َ َٝ  ٍُ َٖ  أَهُٞ ٣ ٌِ َ ُِِ ١ٍِ َى ِْ ْْ  طَ ٌُ  ًلَٝح ح٣ٌُٖ ح٨ُٔ ٣لظوَْٛ ح١ٌُ, حُٔئ٤ٖ٘ٓ ح٠ُؼلخء: أ١ " أَْػ٤ُُ٘

 " ْٖ َُ  ُْ ح هللَاُ  ٣ُْئط٤َُِٜ  َ ُْ  هللَاُ  َه٤ْ خ أَْػَِ َٔ ْْ  ك٢ِ رِ ِٜ ِٔ ْٗلُ  حُو٤َ كِْٜ, ا٣ٔخْٜٗ ك٢ ٛخىه٤ٖ ًخٗٞح كبٕ " أَ

 . هللا ػ٠ِ كلٔخرْٜ, ًُي ؿ٤َ ًخٗٞح ٝإ, حٌُؼ٤َ

o  "ح ا٢ِِّٗ  ً َٖ "  طويّ ٓٔخ ٤ٗجخ ٌُْ هِض إ: أ١ " اِ ِٔ َُ  َٖ ٤ ِٔ  ح٬ُٜس ػ٤ِٚ, ٓ٘ٚ طؤ٤٣ْ ٌٝٛح " حُظَخُِ

 .ُِٜٔ٘ق حُٔو٘ؼش رخُطَم, ُوٞٓٚ ٝاه٘خع, ٣ٔوظْٜ أٝ, حُٔئ٤ٖ٘ٓ كوَحء ٣٘زٌ إٔ, ُوٞٓٚ ٝح٬ُّٔ
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 َٛ ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ٬ًّ ٖٓ حُوّٞ حهظ٘غ  

 ٣ٌ٘ق ٫, ٍأٝٙ كِٔخ "حُٜخىه٤ٖ ٖٓ ً٘ض إ طؼيٗخ رٔخ كؤط٘خ ؿيحُ٘خ كؤًؼَص ؿخىُظ٘خ هي ٗٞف ٣خ هخُٞح" 

ُْظََ٘خ هَيْ  ُٗٞفُ  ٣َخ هَخُُٞح"  ٓطِٞرْٜ ٓ٘ٚ ٣يًٍٞح ُْٝ, ىػٞطْٜ ٖٓ ػ٤ِٚ ًخٕ ػٔخ صَ  َؿخَى َْ ؼَ ًْ َ خ كَؤْطَِ٘خ ِؿَيحََُ٘خ كَؤ َٔ  رِ

ْٕ  طَِؼُيَٗخ ْ٘ضَ  اِ ًُ  َٖ ِٓ  َٖ خِىه٤ِ َٜ  . حُ٘خٛق ُ٘ز٤ْٜ, حُٔوخُش ٌٛٙ هخُٞح ك٤غ, ٝأِْٟٜ أؿِْٜٜ كٔخ. " حُ

 ك٣َ٘ي, ُ٘خ ٣ظز٤ٖ ُْ, أَٓ ا٠ُ ٝىػٞط٘خ, ػ٤ِ٘خ ٝأٗلوض, ٜٗلظ٘خ هي ٗٞف ٣خ: ٛخىه٤ٖ ًخٗٞح إ: هخُٞح ك٬ٜ

 ىػخ هي ١ٌُِ, حُٜٔ٘ق حُـٞحد ٌٛح ٌُخٕ. ٜٗلي ك٢ ٌٍٓ٘ٞ كؤٗض ٝا٫, ُي ُ٘٘وخى. ُ٘خ طز٤٘ٚ إٔ ٓ٘ي

, ٗزٜش رؤى٠ٗ هخُٚ ٓخ ٣َىٝح ُْٝ. ٓظـَثٕٞ ٗز٤ْٜ ٝػ٠ِ, ًخًرٕٞ, هُْٜٞ ك٢ ٌُْٜٝ٘. ػ٤ِٚ هل٢ أَٓ ا٠ُ

 خٍح٫ٓظؼـ ا٠ُ - ٝظِْٜٔ ؿِْٜٜ ٖٓ - ػيُٞح ٌُٜٝح. رلـش ٣َىٝٙ إٔ ػٖ ك٬٠

 َٛ ؟ ؿٞح٣ظْٜ هللا أٍحى اًح حُٜ٘ق حٌُخك٣َٖ حُوّٞ لغ٣٘  

 " ٫َ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘لَُؼ ِل٢ ٣َ ْٜ ُٗ  ْٕ ْىصُ  اِ ٍَ ْٕ  أَ قَ  أَ َٜ ْٗ ْْ  أَ ٌُ َُ  ْٕ َٕ  اِ خ ٣َِيُ  هللَاُ  ًَ ُ٣  ْٕ ْْ  أَ ٌُ َ٣ ِٞ ـْ , ؿخُزش هللا اٍحىس إ: أ١"  ٣ُ

 هي ٝٛٞ - حُٜ٘ق أطْ ٌُْ ٜٝٗلض, ٓـٜٞى١ ؿخ٣ش كَٛض كِٞ. حُلن َُىًْ, ٣ـ٣ٌْٞ إٔ أٍحى اًح كبٗٚ

َٞ " . ٤ٗجخ ٌُْ ر٘خكغ ًُي ك٤ِْ - ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ كؼَ ُٛ  ْْ ٌُ رُّ  ٣َ٣ي رٔخ, ك٤ٌْ ٣ٝلٌْ, ٣٘خء ٓخ رٌْ ٣لؼَ"  ٍَ

" ِٚ ا٤َُِْ َٝ  َٕ َؿُؼٞ َْ  .رؤػٔخٌُْ ك٤ـخ٣ٌُْ " طُ

 هُٞٚ ك٢ ح٤ٔ٠َُ ٣ؼٞى ٓخًح  ٖٓ ػ٠ِ  " ّْ َٕ  أَ حُٙ  ٣َوُُُٞٞ ََ   ؟" حْكظَ

 هٞٓٚ إٔ: حُٔؼ٠٘ ٝإٔ, هٞٓٚ ٓغ هٜظٚ ك٢ ح٤ُٔخم ًخٕ ًٔخ, ٗٞف ا٠ُ ٣ؼٞى إٔ ٓلظَٔ ح٤ٔ٠َُ ٌٛح

َْ "  ٣وٍٞ إٔ أَٓٙ هللا ٝإٔ, هللا ٖٓ أٗٚ ٣ِػْ ح١ٌُ رخُٞك٢ ًٌٝد, ًٌرخ هللا ػ٠ِ حكظَٟ: ٣وُٕٞٞ ِٕ  هُ  اِ

٣ْظُُٚ  ََ ٢ كََؼ٢ََِ  حْكظَ ِٓ ح ََ أََٗخ اِْؿ ١َِء   َٝ خ رَ َٔ ِٓ  َٕ ٞ ُٓ َِ ـْ ٫َ "  ٍُٝٙ ػ٤ِٚ ًَ: أ١ " طُ َٝ  ٍُ ِِ س   طَ ٍَ ُِ ح َٝ  ٍَ ُْ ِٝ ٟ ََ  . "أُْه

 أػ٘خء ك٢, ٓؼظَٟش ح٣٥ش ٌٛٙ ٝطٌٕٞ, ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي حُ٘ز٢ ا٠ُ ػخثيح ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝلظَٔ

 . ح٧ٗز٤خء ا٫ ٣ؼِٜٔخ ٫ حُظ٢ ح٧ٍٓٞ ٖٓ ٧ٜٗخ, ٝهٞٓٚ ٗٞف هٜش

 ط٣ٌٌذ ًًَ, ٍٝٓخُظٚ ٛيهٚ ػ٠ِ حُيحُش ح٣٥خص ؿِٔش ٖٓ ًٝخٗض, ٍُٓٞٚ ػ٠ِ هٜٜخ ك٢ هللا َٗع كِٔخ

ّْ " : كوخٍ حُظخّ حُز٤خٕ ٓغ هٞٓٚ َٕ  أَ حُٙ  ٣َوُُُٞٞ ََ  . ٗلٔٚ طِوخء ٖٓ ٓلٔي حهظِوٚ حُوَإٓ ٌٛح أ١ " حْكظَ

 ُيٍحٓش ػْٜ٘ ٣َكَ ُْٝ, ٣ٌظذ ُْٝ ٣وَأ ُْ أٗٚ ٣ؼِٕٔٞ كبْٜٗ, ٝأرطِٜخ ح٧هٞحٍ أػـذ ٖٓ كٌٜح: أ١

 - ٌٛح ٓغ - ُػٔٞح كبًح. ٓؼِٚ ٖٓ رٍٔٞس ٣ؤطٞح إٔ طليحْٛ ح١ٌُ, حٌُظخد رٌٜح كـخء, حٌُظخد أَٛ ػ٠ِ

, ػْٜ٘ ح٩ػَحٝ, حُلخٍ ٌٛٙ ك٢ ح٬ُثن رَ. كـخؿْٜ ك٢ كخثيس ٣زن ُْٝ, ٓؼخٗيٕٝ أْٜٗ ػِْ, حكظَحٙ أٗٚ

َْ " : هخٍ ٌُٜٝح ِٕ  هُ ٣ْظُُٚ  اِ ََ ٢ كََؼ٢ََِ  حْكظَ ِٓ ح ََ أََٗخ" . ًٌٝر٢ ًٗز٢ أ١ " اِْؿ ١َِء   َٝ خ رَ َٔ ِٓ  َٕ ٞ ُٓ َِ ـْ  كِْ: أ١ " طُ

 .ط٣ٌٌز٢ ك٢ ِٕٞـؼطٔظ

 ؟ ٗٞف ا٠ُ هللا أٝك٢ رٔخًح  

أُِٝك٢َ : " ٝهُٞٚ  :  ُٗٞف   ا٠َُِ َٝ

o " ََُٚٗأ  ْٖ َُ  َٖ ِٓ ْٖ  ٣ُْئ يَ  ِٓ ِٓ ْٞ ْٖ  ا٫َِ  هَ َٖ  هَيْ  َٓ َٓ  . هٔٞح هي: أ١ " آ

o  " ك٬ََ  ْْ خ طَْزظَجِ َٔ خُٗٞح رِ ًَ  َٕ , ٓوظْٜ هي, هللا كبٕ. ٝرؤكؼخُْٜ, رْٜ طزخٍ ٫ٝ, طلِٕ ك٬: أ١ " ٣َْلَؼُِٞ

 .٣َى ٫ ح١ٌُ ػٌحرٚ ػ٤ِْٜ ٝأكن

o "  َِ٘غ ْٛ ح ِْيَ  َٝ ُْلُ ْك٤َِ٘خ رِؤَْػ٤َُِ٘٘خ ح َٝ  . َٟٓخط٘خ ٝػ٠ِ, ٓ٘خ َٝٓأٟ, رللظ٘خ: أ١ " َٝ

o  " ٫َ َٖ  ك٢ِ طَُوخ١ِْز٢ِ٘ َٝ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ  . ا٬ًْٜٛ ك٢ طَحؿؼ٢٘ ٫: أ١ " ظََِ

o "  ْْ َٕ  اَُِٜٗ هُٞ ََ ـْ  .حُويٍ ك٤ْٜ ٝٗلٌ, حُوٍٞ كن هي: أ١ " ُٓ
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 ســـــورة هـــــود

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣ش (ٕٓ) : 

o آ٣ش ك٢ حٓظويحٜٓخ ٝػيّ حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس آ٣ش ك٢ حُٔٔخء ًِٔش حٓظويحّ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔش ٓخ 

 ٛٞى؟  ٍٓٞس

خ) حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    َٓ َٝ  ْْ ْٗظُ َٖ  أَ ٣ِِ ـِ ْؼ ُٔ ِٝ  ك٢ِ رِ ٍْ ٫َ  ح٧َْ خءِ  ك٢ِ َٝ َٔ َٔ خ حُ َٓ َٝ  ْْ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ 

 ِٕ ْٖ  هللَاِ  ُىٝ ِٓ   ٢ُِ َٝ  ٫َ َٝ   َ ٤ ِٜ ْٖ ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ٝهخٍ  ((ٕٕ) َٗ َٓ َٝ  ُْ ِٖ  أَْظَِ َٔ ِٓ ٟ ََ  هللَاِ  َػ٠َِ حْكظَ

ر خ ٌِ َٕ  أَُُٝجِيَ  ًَ ٞ ُٟ ََ ْْ  َػ٠َِ ٣ُْؼ ِٜ رِّ ٍَ  ٍُ ٣َوُٞ َٜخىُ  َٝ ْٗ َٖ  َُٛئ٫َءِ  ح٧َْ ٣ ٌِ رُٞح حَُ ٌَ ْْ  َػ٠َِ ًَ ِٜ رِّ  هللَاِ  َُْؼَ٘شُ  أ٫ََ  ٍَ

َٖ  َػ٠َِ ٤ ِٔ ْْ  أَُُٝجِيَ (8ٔ) حُظَخُِ ٌُُٞٗٞح َُ َ٣  َٖ ٣ِِ ـِ ْؼ ِٝ  ك٢ِ ُٓ ٍْ خ ح٧َْ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ  ْْ َُُٜ  ْٖ ِٓ  ِٕ ْٖ  هللَاِ  ُىٝ ٤َُِخءَ  ِٓ ْٝ  أَ

ُْ  ٠َُ٣خَػقُ  حدُ  َُُٜ ٌَ َُْؼ خ ح خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ ظَِط٤ُؼٞ ْٔ غَ  ٣َ ْٔ َٔ خ حُ َٓ خُٗٞح َٝ ًَ  َٕ ٝ َُ ِٜ  ٍٓٞس ك٢ ح٬ٌُّ ((ٕٓ) ٣ُْز

 ا٠ُ حُيػٞس كل٢ حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس ك٢ ح٤ُٔخم أٓخ ح٧ٍٝ أَٛ ٝرٔلخٓزش رخ٥هَس ٓظؼِن ٛٞى

ْْ ) ٝحُزلغ حُؼِْ ك٢ ٝحُظيرَ حُ٘ظَ َُ َٝ ح أَ ْٝ ََ ٤ْقَ  ٣َ ِْنَ  هللَاُ  ٣ُْزِيةُ  ًَ َُْو َْ  ح َٕ  ٣ُِؼ٤ُيُٙ  ػُ ُِيَ  اِ  هللَاِ  َػ٠َِ ًَ

  َ ٤ ِٔ  ٤ٓـؼِٚ ُِؼِْ ٝحُظيرَ ٝحُ٘ظَ غحُزل ٤ٌٕٓٞ حُٔٔخء, ا٠ُ ٣َٞٛ ح١ٌُ ٛٞ ٌٝٛح ((9ٔ) ٣َ

 ػْ. حُٔٔخء ا٠ُ ٣٘لٌ ح٩ٗٔخٕ ٣ـؼَ ح١ٌُ ٌٝٛح. ٓؼـِح   ٣ٌٕٞ ُٖ ًُي ػ٘ي ٝكظ٠ ُِٔٔخء ٣ٜؼي

 ٍٓٞس كبٕ ٝرٌٜح َٓط٤ٖ ٛٞى ٝك٢ َٓحص ٖ حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس ك٢ ٍٝىص ٗلٜٔخ حُٔٔخء ًِٔش إ

 آ٣ش ك٢ حُٔٔخء ًًَُص ٌُٜٝح ٛٞى ٍٓٞس ٖٓ أًؼَ حُٔٔخء ًًَ ك٤ٜخ ٍٝى حُظ٢ ٢ٛ حُؼٌ٘زٞص

 طٜؼيٕٝ ٓٞف أٗٚ ٍُِٔٞس حُظؼز٣َ٤ش كخُٔٔش. ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش ك٢ طًٌَُ ُْٝ حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس

 .ٛ٘خى ٓؼـ٣ِٖ طٌٞٗٞح ٫ ٌٌُْ٘ حُٔٔخء ا٠ُ

 آ٣ش (ٕٕ) : 

o ٫َ ) :طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٠ حُوَآ٤ٗش حُلخِٛش حهظ٬ف ى٫ُش ٓخ  َّ ََ ْْ  َؿ سِ  ك٢ِ أََُٜٗ ََ ُْ  ح٥ِه ُٛ  َٕ ٝ َُ َٔ  ح٧َْه

َّ  ٫َ ( )ٛٞى( ٕٕ) ََ ْْ  َؿ سِ  ك٢ِ أََُٜٗ ََ ُْ  ح٥ِه ُٛ  َٕ َٝ ِٓ َُْوخ  ؟(حُ٘لَ( 9ٓٔ) ح

 هللا ٓز٤َ ػٖ ٛيٝح ك٤ٖٔ ٢ٛ ح٧هَٕٔٝ ك٤ٜخ ًًَ حُظ٢ ٛٞى آ٣ش هٔخٍس أٗي ح٧هَٕٔٝ   

َٖ ) هخٍ ٛٞى ك٢. ؿ٤َٙ ٣ٜي ُْٝ ٛٞ ٛي ك٤ٖٔ ك٢ٜ حُ٘لَ آ٣ش أٓخ ؿ٤َْٛ ٝٛيٝح ٣ ٌِ َٕ  حَُ ٝ يُّ ُٜ َ٣ 

 ْٖ َِ  َػ ز٤ِ ََٜٞٗخ هللَاِ  َٓ ـُ ٣َْز خ َٝ ؿ  َٞ ْْ  ِػ ُٛ سِ  َٝ ََ ْْ  رِخ٥َِْه ُٛ  َٕ ٝ َُ خكِ ْْ  أَُُٝجِيَ ( 9ٔ) ًَ ٌُُٞٗٞح َُ َ٣  َٖ ٣ ِِ ـِ ْؼ  ك٢ِ ُٓ

 ِٝ ٍْ خ ح٧َْ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ  ْْ َُُٜ  ْٖ ِٓ  ِٕ ْٖ  هللَاِ  ُىٝ ٤َُِخءَ  ِٓ ْٝ ُْ  ٠َُ٣خَػقُ  أَ حدُ  َُُٜ ٌَ َُْؼ خ ح خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ ظَِط٤ُؼٞ ْٔ غَ  ٣َ ْٔ َٔ  حُ

خ َٓ خُٗٞح َٝ ًَ  َٕ ٝ َُ ِٜ َٖ  أَُُٝجِيَ ( ٕٓ) ٣ُْز ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ ِٔ ْْ  َه ُٜ َٔ ْٗلُ ََ  أَ َٟ َٝ  ْْ ُْٜ٘ خ َػ خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ ٝ َُ  ٫َ ( ٕٔ) ٣َْلظَ

 َّ ََ ْْ  َؿ سِ  ك٢ِ أََُٜٗ ََ ُْ  ح٥َِْه ُٛ  َٕ ٝ َُ َٔ ُِيَ ) هخٍ حُ٘لَ ك٢ ((ٕٕ) ح٧َْْه ًَ  ُْ ح رِؤََُٜٗ ظََلزُّٞ ْٓ َُْل٤َخسَ  ح ٤َْٗخ ح  حُيُّ

سِ  َػ٠َِ ََ َٕ  ح٥َِْه أَ ِْٜي١ ٫َ  هللَاَ  َٝ َ٣  َّ ْٞ ُْوَ َٖ  ح ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ َٖ  أَُُٝجِيَ ( 7ٓٔ) ح ٣ ٌِ ْْ  َػ٠َِ هللَاُ  ١َزَغَ  حَُ ِٜ  هُُِٞرِ

 ْْ ِٜ ِؼ ْٔ َٓ َٝ  ْْ ِٛ ٍِ خ َٜ أَْر أَُُٝجِيَ  َٝ َٝ  ُْ ُٛ  َٕ خكُِِٞ ـَ ُْ َّ  ٫َ ( 8ٓٔ) ح ََ ْْ  َؿ سِ  ك٢ِ أََُٜٗ ََ ُْ  ح٥َِْه ُٛ  َٕ ٝ َُ ِٓ َُْوخ  ح

 ٣زـٜٞٗخ هللا, ٓز٤َ ػٖ ٣ٜيٕٝ ٛٞى ك٢ هخٍ حُ٘لَ ك٢ ٝٓخ ٛٞى ك٢ ٓخ ُوٜ٘خ ُٞ ((9ٓٔ)

 حُؼٌحد, ُْٜ ٠٣خػق أ٤ُٝخء, ٖٓ هللا ىٕٝ ٖٓ ُْٜ ًخٕ ٓخ ًخكَٕٝ, ْٛ رخ٥هَس ْٝٛ ػٞؿخ ,

 حٓظلزٞح هخٍ حُ٘لَ ك٢ , هللا ػ٠ِ ٣لظَٕٝ ٣زَٜٕٝ, ًخٗٞح ٓخ حُٔٔغ, ٣ٔظط٤ؼٕٞ ًخٗٞح ٓخ

 ًًَ ٛٞى كزٍٔٞس. ٝأرٜخٍْٛ هِٞرْٜ ػ٠ِ هللا ١زغ ٣ٜي١, ٫ هللا إ ح٥هَس, ػ٠ِ حُي٤ٗخ حُل٤خس

 ٓغ ٝحُوخَٕٓٝ حُٔؼخ٢ٛ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٓغ ح٧هَٕٔٝ كخٓظؼَٔ حُ٘لَ ٖٓ أًؼَ ٓؼخ٢ٛ

 .ح٧هَ حُٔؼخ٢ٛ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (8ٕ) آ٣ش : 

o ٍكٔش ٓ٘ٚ آطخ٢ٗ ر٤ٖ حُلَم ٓخ ( ٍَ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ َش   َػ٠َِ ًُ٘ضُ  إِ أَ ٖ ر٤َِّ٘ ر٢ِّ ِّٓ آطَخ٢ِٗ ٍَ َٝ  ُْٚ٘ ش   ِٓ َٔ ْك ٍَ 

ٍَ ) ػ٘يٙ ٖٓ ٍكٔش ٝأطخ٢ٗ( ٛٞى( ٖٙ) ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ َش   َػ٠َِ ًُ٘ضُ  إِ أَ ٖ ر٤َِّ٘ ر٢َِّ  ِّٓ آطَخ٢ِٗ ٍَ َٝ 

ش   َٔ ْك ٍَ  ْٖ  ؟(ٛٞى( 8ٕ) ِػِ٘يِٙ  ِّٓ

. ٝحُظؤه٤َ حُظوي٣ْ حُؼخ٢ٗ ٝحُ٘ن ػ٘يٙ ٖٓ ٍٝكٔش ٍكٔش ٓ٘ٚ حهظ٤خٍ ٗن ُِٔئحٍ ٗوخٕ ٛ٘خُي   

 ٣ٔظؼَٔ ٫ ٓ٘خ, ٍكٔش ٖٓ أهٚ ػ٘يٗخ ٖٓ ٍكٔش ٣ٔظؼَٔ حُوَإٓ ك٢. ٓٔؤُش ٓٔؤُش ٗؤهٌٛخ

إِ). ٝحٌُخكَ حُٔئٖٓ ٓغ ٣ٔظؼِٜٔخ كؼخٓش ٓ٘خ ٍكٔش أٓخ كو٢ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓغ ا٫ ػ٘يٗخ ٖٓ ٍكٔش َٝ 

ؤْ  َ٘ َٗ  ْْ َِْهُٜ ـْ ٣َِنَ  ك٬ََ  ُٗ َٛ  ْْ َُُٜ  ٫َ َٝ  ْْ ُٛ  َٕ ٌُٝ ش   ا٫َِ ( ٖٗ) ٣ُ٘وَ َٔ ْك َ٘خ ٍَ خ ِّٓ ظَخػ  َٓ ٖ   ا٠َُِ َٝ ( ٣ْ( ٗٗ) ِك٤

ْٖ ) ػخٓش, َُجِ ْهَ٘خُٙ  َٝ ًَ ش   أَ َٔ ْك َ٘خ ٍَ ِّٓ ٖ حء رَْؼيِ  ِٓ ََ ْظُٚ  َٟ َٔ َٓ  َٖ ح ٤ََُوَُُٞ ٌَ خ ٢ُِ َٛ َٓ َٝ  ُّٖ َٔخَػشَ  أَظُ ش   حُ َٔ  هَخثِ

آطَخ٢ِٗ) ٗٞف ٤ٓيٗخ ػ٠ِ هخٍ ػخٓش,( كِٜض( ٓ٘) ش   َٝ َٔ ْك ٍَ  ْٖ َؿَيح) ,(ٛٞى( 8ٕ) ِػِ٘يٙ ِّٓ َٞ ح كَ  َػْزي 

 ْٖ ش   آط٤ََْ٘خُٙ  ِػزَخِىَٗخ ِّٓ َٔ ْك ٍَ  ْٖ َ٘خُٙ  ِػِ٘يَٗخ ِٓ ْٔ َػَِ َٝ ٖ خ َُُيَٗخ ِٓ  ٔ ِْ آَط٤ََْ٘خُٙ ( )حٌُٜق( ٘ٙ) ِػ َٝ  َُِْٚٛ ْْ  أَ ْؼَُِٜ ِٓ َٝ 

 ْْ َؼُٜ ش   َٓ َٔ ْك ٍَ  ْٖ ِْ٘يَٗخ ِٓ ٟ ِػ ََ ًْ ًِ َٝ  َٖ َِْؼخرِِي٣ ( ٓ٘خ) ٝ هخٛش ٣ٔظؼِٜٔخ( ػ٘يٗخ ٖٓ) (ح٧ٗز٤خء( 8ٗ) ُِ

 هخٛش( ػ٘يٗخ ٖٓ ٗؼٔش) ٝ ػخٓش( ٓ٘خ) ٣ٔظؼَٔ ,(ػ٘يٗخ ٖٓ ٗؼٔش) ٝ( ٓ٘خ ٗؼٔش) كظ٠. ػخٓش

ح) ٓؼَ ًَ ِ َْ  كَب َٓ  َٕ خ َٔ ٗ َ   ح٩ِْ َْ  َىَػخَٗخ ُٟ ح ػُ ًَ َُْ٘خُٙ  اِ َٞ ش   َه َٔ َ٘خ ِْٗؼ ِّٓ  ٍَ خ هَخ َٔ ْ   َػ٠َِ أُٝط٤ِظُُٚ  اَِٗ ِْ ( 9ٗ) ِػ

ح( )حَُِٓ ًَ اِ َٝ  َْ َٓ  َٕ خ َٔ ٗ َ   ح٩ِْ رَُٚ  َىَػخ ُٟ ٤ِ٘ز خ ٍَ ُٓ  ِٚ َْ  ا٤َُِْ ح ػُ ًَ َُُٚ  اِ َٞ ش   َه َٔ ُْ٘ٚ  ِْٗؼ ِّٓ  َ٢ ِٔ خ َٗ َٓ  َٕ خ  ٣َْيُػٞ ًَ

 ِٚ ٖ ا٤َُِْ ِٓ  َُ َِْ٘خ اَِٗخ( )حَُِٓ( 8) هَْز َٓ ٍْ ْْ  أَ ِٜ ز خ َػ٤َِْ ِٛ ٍَ  ا٫َِ  َكخ ٤َْ٘خُْٛ ١ُُٞ   آ ـَ َٗ   َ َل َٔ ش  ( ٖٗ) رِ َٔ ْٖ  ِْٗؼ ِّٓ 

ُِيَ  ِػِ٘يَٗخ ٌَ ًَ ١ِِ ـْ َٗ ٖ َٓ  ََ ٌَ ْزَ٘خ( )حُؤَ( ٖ٘) َٗ ـَ ظَ ْٓ ْلَ٘خ َُُٚ  كَخ َ٘ ٌَ خ كَ َٓ  ِٚ ْٖ  رِ ِٓ   َ آَط٤ََْ٘خُٙ  ُٟ َٝ  َُِْٚٛ  أَ

 ْْ ْؼَُِٜ ِٓ َٝ  ْْ َؼُٜ ش   َٓ َٔ ْك ٍَ  ْٖ ِْ٘يَٗخ ِٓ ٟ ِػ ََ ًْ ًِ َٝ  َٖ َِْؼخرِِي٣ ٍَ ( )ح٧ٗز٤خء( 8ٗ) ُِ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ  ًُ٘ضُ  إِ أَ

َش   َػ٠َِ ٖ ر٤َِّ٘ ر٢َِّ  ِّٓ آطَخ٢ِٗ ٍَ ش   َٝ َٔ ْك ٍَ  ْٖ ٤َضْ  ِػِ٘يِٙ  ِّٓ ِّٔ ْْ  كَُؼ ٌُ ُٓ  َػ٤َِْ ِِ ِْ َٞٛخأَُٗ ُٔ ٌُ  ْْ أَٗظُ َٕ  ََُٜخ َٝ ٍُِٞٛ خ ًَ (ٕ8 )

 . (ٛٞى

o ٍكِٔخًح ٝحكيح   ٤ُْ ح٤ُٔخم ٌُٖٝ حَُٔٝ ٝٛٞ ٝحكي ٝحُٔٞهق ٝحكي ٝحَُدّ  ٝحكي حُ٘ز٢: ٓئح 

 حُظـ٤َ؟ ٌٛح

 هللا ػ٠ِ ػخثي ح٤ٔ٠َُ حَُكٔش؟ أ٣ٖ ٖٓ ػ٘يٗخ؟ ٖٓ ٍكٔش أٝ ٓ٘خ ٍكٔش ط٘خهٞ كَٜ َٛ   

 ٧ٕ حُوٜظخٕ طظ٘خهٞكِْ  ح٤ُٔخم, رلٔذ ح٫هظ٤خٍ ٌُٖ ط٘خهٞ ٛ٘خى ٤ُْ إً ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ

 . ك٤ٚ طَى ح١ٌُ ح٤ُٔخم رلٔذ حٌُِٔخص حهظ٤خٍ

o آطَخ٢ِٗ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ٝحُظؤه٤َ حُظوي٣ْ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔش ٓخ ش   َٝ َٔ ْك ٍَ  ْٖ ( ِػِ٘يِٙ  ِّٓ

آطَخ٢ِٗ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٝ َٝ  ُْٚ٘ ش   ِٓ َٔ ْك  ؟( ٍَ

ٍَ ): ٛٞى ٍٓٞس طؼخ٠ُ هخٍ    ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ َش   َػ٠َِ ًُ٘ضُ  إِ أَ ٖ ر٤َِّ٘ ر٢َِّ  ِّٓ آطَخ٢ِٗ ٍَ ش   َٝ َٔ ْك ٍَ  ْٖ  ِػِ٘يِٙ  ِّٓ

٤َضْ  ِّٔ ْْ  كَُؼ ٌُ َُٔٞٛخ َػ٤َِْ ٌُ ُٓ ِِ ِْ ْْ  أَُٗ أَٗظُ َٕ  ََُٜخ َٝ ٍُِٞٛ خ ٍَ ) أ٠٣خ   ٛٞى ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ ٝهُٞٚ(  {8ٕ} ًَ  هَخ

ِّ  ٣َخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ َش   َػ٠َِ ًُ٘ضُ  إِ أَ ٖ ر٤َِّ٘ ر٢ِّ ِّٓ آطَخ٢ِٗ ٍَ َٝ  ُْٚ٘ ش   ِٓ َٔ ْك ٍَ ٖ َٔ ٢ِٗ كَ َُ ُٜ َ٘٣  َٖ ْٕ  هللّاِ  ِٓ ٤ْظُُٚ  اِ َٜ  َػ

خ َٔ ٣ُِِي٢َِ٘ٗٝ كَ ََ  طَ َ   َؿ٤ْ ٤ ِٔ ٍّ  ػ٠ِ حَُكٔش هّيّ ح٠ُٝ٧ ح٣٥ش ك٢. {(ٖٙ} طَْو  ٝحُٔـٍَٝ, حُـخ

٤ض,) حَُكٔش ػٖ طظٌِْ ٝح٣٥ش ّٔ  ٌُح حَُكٔش ػ٠ِ طؼٞى ًِٜخ( ًخٍٕٛٞ ُٜخ ٝأٗظْ أٌِِٗٓٔٞٛخ, كؼ

ٍّ  ػ٠ِ حَُكٔش طوي٣ْ ح٤ُٔخم حهظ٠٠  هللا ػٖ طظٌِْ كخ٣٥ش حُؼخ٤ٗش ح٣٥ش ك٢ أٓخ. ٝحُٔـٍَٝ حُـخ

 ح٤ُٔخم حهظ٠٠ ٌُح طؼخ٠ُ هللا ػ٠ِ طؼٞى ًِٜخ( ػ٤ٜظٚ ك٢ ح٤ٔ٠َُ ٓ٘ٚ, هللا, ٍر٢,) طؼخ٠ُ

 .حَُكٔش ػ٠ِ( ٓ٘ٚ) طوي٣ْ
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o ؟(هللا ك٤ٌٔل٤ٌْٜ) ٝ( أٌِِٗٓٔٞٛخ) ك٢ ح٠ُٔخثَ اػَحد ٛٞ ٓخ 

 ٣ؤهٌ أُِّ ٧ٕ ح٧ٍٝ حُٔلؼٍٞ( ًْ) ٗلٖ, طوي٣َٙ ٓٔظظَ ٤َٟٔ حُلخػَ: أٌِِٗٓٔٞٛخ   

ٜخ) ٣وَأٛخ ٫ كظ٠ ٤َٟٔح   ٤ُٝٔض ح٣َ٤ٔ٠ُٖ ر٤ٖ ُ٪ٗزخع ٝحُٞحٝ ٓلؼ٤ُٖٞ, ُٔ ٌُ ( ٛخ) ,(أِِٗٓ

 .ػخ٢ٗ ٓلؼٍٞ

 ُلع( هللا) ػخ٢ٗ, ٓلؼٍٞ( ْٛ) ٓلؼ٤ُٖٞ, طؤهٌ ًل٠ ٧ٕ أٍٝ ٓلؼٍٞ حٌُخف: هللا ك٤ٌٔل٤ٌْٜ   

 ٢ٛٝ ػخ٢ٗ ٓلؼٍٞ( ٛخ) أٍٝ, ٓلؼٍٞ حٌُخف: ُٝؿ٘خًٜخ ٓؼَ ا٣خْٛ, هللا ك٤ٌٔل٤ي. كخػَ حُـ٬ُش

َ أٝ ٬ٛٝ  ( ٤ِ٘ٓٚ. )ا٣خٛخ ُٝؿ٘خى رٔؼ٠٘ ِٜ  ح٤ُخء أَٓ, كؼَ حٓؤٍ: ٤ِ٘ٓٚ ٤ِ٘ٓٚ, ٛخء حك

 .ا٣خٙ ٢ِ٘ٓ هِض ٗجض ٝإ ٤ِ٘ٓٚ هِض ٗجض إ ُِٞهخ٣ش ٝحُٕ٘ٞ ػخ٢ٗ ٓلؼٍٞ ٝحُٜخء أٍٝ ٓلؼٍٞ

 (9ٕ) آ٣ش : 

o ٍٓٞس ك٢ (أؿَح   ػ٤ِٚ أٓؤٌُْ ٫ٝ) طؼخ٠ُ ٝهُٞٚ( ٓخ٫   ػ٤ِٚ أٓؤٌُْ ٫) طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 ٛٞى؟

٣َخ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٗٞف هٜش ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    َٝ  ِّ ْٞ ْْ  ٫َ  هَ ٌُ ؤَُُ ْٓ ِٚ  أَ خ٫   َػ٤َِْ َٓ  ْٕ ١ََِ  اِ  أَْؿ

خ هللَاِ  َػ٠َِ ا٫َِ  َٓ ٍِىِ  أََٗخ َٝ َٖ  رِطَخ ٣ ٌِ ُ٘ٞح حَُ َٓ ْْ  آَ ٬َهُٞ اَُِٜٗ ُٓ  ْْ ِٜ رِّ ٍَ ٢ٌِِّ٘ َُ َٝ  ْْ ًُ ح ٍَ خ أَ  ٓ ْٞ َٕ  هَ َُِٜٞ ـْ  ((9ٕ) طَ

ِّ  ٣َخ) حٍُٔٞس ٗلْ ك٢ هٞٓٚ ٓغ ٛٞى هٜش ك٢ طؼخ٠ُ ٝهخٍ ْٞ ْْ  ٫َ  هَ ٌُ ؤَُُ ْٓ ِٚ  أَ ح َػ٤َِْ  َ ْٕ  أَْؿ ١ََِ  اِ  ا٫َِ  أَْؿ

١ٌِ َػ٠َِ ٢ِٗ حَُ ََ َٕ  أَك٬ََ  كَطَ  ٗٞف هٜش ك٢ أٗٚ ُٞؿيٗخ حُوٜظ٤ٖ ٤ٓخم ٫كظ٘خ ُٞ. ((ٔ٘) طَْؼوُِِٞ

٫َ ) طؼخ٠ُ هخٍ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ َٝ  ٍُ ْْ  أَهُٞ ٌُ ِْ٘ي١ َُ ُٖ  ِػ حثِ َِ  ٝحُٔخٍ ح٣٥ش ك٢ هللا هِحثٖ ًًَ ؿخء (هللَاِ  َه

 كِْ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٛٞى هٜش ك٢ أٓخ ٗٞف هٜش ك٢ (ٓخ٫  ) ًِٔش ًًَ كخهظ٠٠ حُوِحثٖ ك٢ ٣ُٟٞغ

 .ػخّ ح٧ؿَ ٧ٕ (أؿَح  ) هخٍ ٝاٗٔخ حُوِحثٖ ًًَ طَى

 آ٣ش (ٖٓ) : 

o ٣َخ)) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢( ٖٓ) ى٫ُش ٓخ َٝ  ِّ ْٞ ٖ هَ َٓ ٢ِٗ َُ ُٜ َ٘٣  َٖ ْْ  إِ هللّاِ  ِٓ ُ ىطُّٜ ََ َٕ  أَك٬ََ  ١َ ٝ َُ ًَ ٌَ  طَ

{ٖٓ))} ٝ ( ٍَ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ َش   َػ٠َِ ًُ٘ضُ  إِ أَ ٖ ر٤َِّ٘ ر٢ِّ ِّٓ آطَخ٢ِٗ ٍَ َٝ  ُْٚ٘ ش   ِٓ َٔ ْك ٍَ ٖ َٔ ٢ِٗ كَ َُ ُٜ َ٘٣  َٖ ِٓ 

ْٕ  هللّاِ  ٤ْظُُٚ  اِ َٜ خ َػ َٔ ٣ُِِي٢َِ٘ٗٝ كَ ََ  طَ َ   َؿ٤ْ ٤ ِٔ  ٛٞى؟ ٍٓٞس ك٠ {(ٖٙ} طَْو

٤٘خٙ طؼ٢٘( ٖٓ َٜٗٗخٙ) إٔ حُ٘لخس ٣وٍٞ    ـّ  ٝٗٔؤٍ. ح٩ٓظؼ٬ء طل٤ي( ػ٠ِ َٜٗٗخٙ)ٝ ٖٓ ٗ

 ٖٓ ٗـ٤٘خٙ ر٤ٖ حُلَم إٔ ٝٗوٍٞ ٖٓ؟ ٠َٜٗ٘٣ ريٍ( ٖٓ ٣٘ـ٠٘) ًِٔش ٓزلخٗٚ ٣ٔظويّ ُْ ُٔخًح

٠ أٗٚ رٔؼ٠٘ رخُـخٗز٤ٖ طظؼِن ك٢ٜ حُؼخ٤ٗش أٓخ ٗلٔٚ رخُ٘خؿ٢ طظؼِن ح٠ُٝ٧ إٔ ٖٓ َٜٝٗٗخٙ ـّ ٗ 

 . ُؤٜٚ ٝػوخد ُِ٘خؿ٢ ٗـخس ٛ٘خ كخَُٜ٘س  ح٥ه٣َٖ ٝػخهذ ٗٞكخ  

 آ٣ش (ٖٔ) : 

o ٫َ ) ح٧ٗؼخّ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ٌُْ ًًَ ى٫ُش ٓخ َٝ  ٍُ ْْ  أَهُٞ ٌُ َِي   ا٢ِِّٗ َُ  ك٢ ًًَٛخ ٝػيّ( َٓ

٫َ ) ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش َٝ  ٍُ َِي   ا٢ِِّٗ أَهُٞ  ؟(َٓ

َْ ) ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٗٞف هٜش ك٢ ح٧ٗؼخّ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ٍُ  ٫َ  هُ ْْ  أَهُٞ ٌُ ِْ٘ي١ َُ ُٖ  ِػ حثِ َِ  هللَاِ  َه

 ٫َ َٝ  ُْ ٤ْذَ  أَْػَِ ـَ ُْ ٫َ  ح َٝ  ٍُ ْْ  أَهُٞ ٌُ َِي   ا٢ِِّٗ َُ َٓ  ْٕ خ ا٫َِ  أَطَزِغُ  اِ َْ  ا٢ََُِ  ٣َُٞك٠ َٓ َْ  هُ َٛ ١ِٞ ظَ ْٔ َ٠ ٣ َٔ  ح٧َْْػ

 َُ ٤ ِٜ ُْزَ ح َٕ  أَك٬ََ  َٝ ٝ َُ ٌَ ٫َ ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٗٞف هٜش ك٢ هخٍ ر٤٘ٔخ ((ٓ٘) طَظَلَ َٝ  ٍُ  أَهُٞ

 ْْ ٌُ ِْ٘ي١ َُ ُٖ  ِػ حثِ َِ ٫َ  هللَاِ  َه َٝ  ُْ ٤ْذَ  أَْػَِ ـَ ُْ ٫َ  ح َٝ  ٍُ َِي   ا٢ِِّٗ أَهُٞ َٓ  ٫َ َٝ  ٍُ َٖ  أَهُٞ ٣ ٌِ َ ُِِ ١ٍِ َى ِْ ْْ  طَ ٌُ ْٖ  أَْػ٤ُُ٘ َُ 

 ُْ ح هللَاُ  ٣ُْئط٤َُِٜ  َ ُْ  هللَاُ  َه٤ْ خ أَْػَِ َٔ ْْ  ك٢ِ رِ ِٜ ِٔ ْٗلُ ح ا٢ِِّٗ أَ  ً َٖ  اِ ِٔ َُ  َٖ ٤ ِٔ  ك٢ ح٬ٌُّ ٫كظ٘خ ُٞ ((ٖٔ) حُظَخُِ
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َْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٖٓ ٗي٣ي طل٣ٌَ ٝك٤ٚ أٗيّ  ٗـيٙ ح٧ٗؼخّ ٍٓٞس ْْ  هُ ٌُ أ٣َْظَ ٍَ ْٕ  أَ ْْ  اِ ًُ حدُ  أَطَخ ٌَ ْٝ  هللَاِ  َػ  أَ

 ُْ ٌُ َٔخَػشُ  أَطَْظ ََ  حُ َٕ  هللَاِ  أََؿ٤ْ ْٕ  طَْيُػٞ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ خِىه٤ِ َٛ (ٗٓ ) َْ َٕ  ا٣َِخُٙ  رَ قُ  طَْيُػٞ ِ٘ ٌْ خ ك٤ََ َٓ  َٕ ِٚ  طَْيُػٞ  ا٤َُِْ

 ْٕ خءَ  اِ َٗ  َٕ ْٞ َٔ ْ٘ طَ خ َٝ َٓ  َٕ ًُٞ َِ ْ٘ َُوَيْ ( ٔٗ) طُ َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ ْ   ا٠َُِ أَ َٓ
ْٖ  أُ ْْ  هَْزِِيَ  ِٓ َٗخُٛ ٌْ خءِ  كَؤََه َٓ ُْزَؤْ حءِ  رِخ ََ ح٠َُ َٝ 

 ْْ َٕ  ََُؼَُِٜ ُػٞ ََ ٫َ ( ٕٗ) ٣َظ٠ََ ْٞ ًْ  كََِ ْْ  اِ َ٘خ َؿخَءُٛ ُٓ ُػٞح رَؤْ ََ ْٖ  ط٠ََ ٌِ َُ َٔضْ  َٝ ْْ  هَ َٖ  هُُِٞرُُٜ َ٣ َُ َٝ  ُْ َُُٜ  ُٕ ٤ْطَخ َ٘  حُ

خ خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ َْ ( ٖٗ) ٣َْؼ ْْ  هُ أ٣َْظُ ٍَ ْٕ  أَ ٌَ  اِ ْْ  هللَاُ  أََه ٌُ َؼ ْٔ َٓ  ْْ ًُ ٍَ خ َٜ أَْر َٝ  َْ َهظَ ْْ  َػ٠َِ َٝ ٌُ ْٖ  هُُِٞرِ َُ  اَُِٚ   َٓ  َؿ٤ْ

ْْ  هللَاِ  ٌُ ِٚ  ٣َؤْط٤ِ َْ  رِ ْٗظُ ٤ْقَ  ح فُ  ًَ َِّ َٜ َْ  ح٣َ٥َْخصِ  ُٗ ْْ  ػُ ُٛ  َٕ ِيكُٞ ْٜ َ٣ (ٗٙ ) َْ ْْ  هُ ٌُ أ٣َْظَ ٍَ ْٕ  أَ ْْ  اِ ًُ حدُ  أَطَخ ٌَ  هللَاِ  َػ

ظَش   ـْ ْٝ  رَ س   أَ ََ ْٜ َْ  َؿ َِْٜيُ  َٛ ُّ  ا٫َِ  ٣ُ ْٞ ُْوَ َٕ  ح ٞ ُٔ  ك٤ٚ ح٣٥خص ٤ٓخم ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ر٤٘ٔخ ( (7ٗ) حُظَخُِ

 . طِطّق

 آ٣ش (ٖٗ) : 

o ٝطظًٌَٕٝ؟ طًٌَٕٝ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 ٓوخّ ك٢ ًخٗض اًح أٝ حُلؼَ ٖٓ ٣وظطغ أهَ ًخٕ ٝاًح طظًٌَٕٝ طؤط٢ أ١ٍٞ حُليع ًخٕ اًح   

َُ ): ٓؼخٍ. ٣لَٜ حُظل٤َٜ ٓوخّ ٝك٢ ٣ٞؿِ ح٣٩ـخُ ؼَ َٓ  ِٖ ٣َِو٤َْ ُْلَ ٠ ح َٔ خ٧َْػ ًَ  ِّْ َٛ ح٧َ َٝ  َِ ٤ ِٜ ُْزَ ح َٝ 

٤غِ  ِٔ َٔ حُ َٝ  َْ َٛ  ِٕ ٣َخ ِٞ ظَ ْٔ ؼ٬َ   ٣َ َٕ  أَك٬ََ  َٓ ٝ َُ ًَ ٌَ  طوٍٞ ػوخكظٚ ًخٗض ٜٓٔخ ٝحكي أ١ ٓؤُ٘خ ُٞ (ٛٞى( ٕٗ) طَ

 إً ٫, ٓزخَٗس ٤ٓوٍٞ ح٤ُٔٔغ؟ ٓغ ٣ٔظ١ٞ َٛ ٝح٧ْٛ حُز٤َٜ؟ ٓغ ٣ٔظ١ٞ ح٧ػ٠ٔ َٛ ُٚ

 طًٌَ ١ٍٞ ا٠ُ ٣لظخؽ ٫ ٌٛح ٫, ٣ٔظ٣ٞخٕ؟ َٛ. ٓزخَٗس ٣ـ٤ذ ٝاٗٔخ طًٌَ ١ٍٞ ا٠ُ ٣لظخؽ ٫

خ). (طًٌَٕٝ أك٬) كوخٍ َٓ َٝ ١ِٞ ظَ ْٔ َ٠ ٣ َٔ َُ  ح٧َْْػ ٤ ِٜ ُْزَ ح َٝ  َٖ ٣ ٌِ حَُ ُ٘ٞح َٝ َٓ ُِٞح آ ِٔ َػ خَُِلخصِ  َٝ َٜ ٫َ  حُ َٝ 

٢ءُ  ِٔ ُٔ ُْ خ ه٬٤َِِ   ح َٓ  َٕ ٝ َُ ًَ ٌَ  ٛخُق ٝػَٔ ا٣ٔخٕ ٛخُلخص, ٝػَٔ ا٣ٔخٕ ٛخٍ ٛ٘خ (ؿخكَ( 8٘) طَظَ

 طؼَٔ ُْٝ طئٖٓ ُْ ح١ٌُ أٗٚ ٝحُٔؼ٠٘ ٛخُق ٝػَٔ ا٣ٔخٕ رٚ ىهَ ٧ٕ (طظًٌَٕٝ ٓخ ه٬٤ِ  )

 ٬٣ٞ١   ٣يػٞ ٝحٍَُٓٞ ٝطل٤ٌَ طؤَٓ ا٠ُ طلظخؽ طِي ٖٓ أ١ٍٞ ٌٛٙ أهَٟ, ه٤٠ش ٌٛٙ ٛخُلخ  

 . طًٌَ ١ٍٞ ا٠ُ طلظخؽ ٧ٜٗخ طظًٌَٕٝ ٌٛٙ إً رخُـٕ٘ٞ, ٝحطٜٔٞٙ حُٜخُق ٝحُؼَٔ ح٣٩ٔخٕ ا٠ُ

 (7ٖ) آ٣ش : 

o ٫َ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ح٤ٔٓ٫ش ح٤ُٜـش ى٫ُش ٓخ َٖ  ك٢ِ طَُوخ١ِْز٢ِ٘ َٝ ٣ ٌِ ٞحْ  حَُ ُٔ َٕ  اَُِْٜٗ ظََِ هُٞ ََ ـْ ُّٓ (ٖ7 )

 ؟(ٛٞى

 ٣يٍ ٝحُلؼَ حُؼزٞص ػ٠ِ ٣يٍ ح٫ْٓ. حُلؼَ ٖٓ ى٫ُش أهٟٞ حُظؼز٤َ ك٢ ٌٛح. ٓؤؿَهْٜ ٣وَ ُْ   

 . ٝحُظـيى حُليٝع ػ٠ِ

 (8ٖ) آ٣ش : 

o ٖٓ؟ ٝٓوَ رـ حٓظِٜأ ر٤ٖ حُلَم ٛٞ ٓخ 

 طٔظِٜة ٓٞحء ػخّ ح٫ٓظِٜحء أ٫ٝ  : حُوَآ٢ٗ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ٣ًٌَحٕ حُِـش ك٢ أَٓحٕ ٛ٘خُي   

ح) ح٧ٗوخٙ ٝرـ٤َ رخ٧ٗوخٙ ًَ اِ َٝ  ْْ ٬َسِ  ا٠َُِ َٗخَى٣ْظُ َٜ ٌَُٝٛخ حُ ح حطََو  ٝ ُِ  ح٬ُٜس (حُٔخثيس( 8٘) ُٛ

ح) ٝأكخػ٤َ أهخ٣َٝ ٝاٗٔخ ٗوٜخ   ٤ُٔض ًَ اِ َٝ  َْ ْٖ  َػِِ ٤ْج خ آ٣َخطَِ٘خ ِٓ َٛخ َٗ ٌَ ح حطََو  ٝ ُِ ٫َ ( )حُـخػ٤ش( 9) ُٛ َٝ 

حْ  َٝ ٌُ ح هللّاِ  آ٣َخصِ  طَظَِو  ٝ ُِ َْ ( )حُزوَس( ٖٕٔ) ُٛ ِٚ  أَرِخهلّلِ  هُ آ٣َخطِ َٝ  ِٚ ُِٞ ُٓ ٍَ َٝ  ْْ ٘ظُ ًُ  َٕ ُِِإٝ ْٜ ظَ ْٔ ( حُظٞرش( ٘ٙ) طَ

 ُْ طلي٣يح   ح٧ٗوخٙ كل٢ حُٔو٣َش أٓخ ح٧ٗوخٙ ؿ٤َ ٝك٢ ح٧ٗوخٙ ك٢ ػخّ ح٫ٓظِٜحء إً

َ٘غُ ) ح٧ٗوخٙ ك٢ ا٫ حُوَإٓ ك٢ طَى ْٜ َ٣ ِْيَ  َٝ ُْلُ خ ح َٔ َِ ًُ َٝ  ََ َٓ  ِٚ ٨   َػ٤َِْ َٓ ٖ ِّٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ٝحْ  هَ َُ ِو َٓ  ُْٚ٘ ِٓ  ٍَ  هَخ
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ٝحْ  إِ َُ َو ْٔ َ٘خ طَ َُ  كَبَِٗخ ِٓ َو ْٔ َٗ  ْْ ٌُ ٘ خ ِٓ َٔ ًَ  َٕ ٝ َُ َو ْٔ  ٝٓؼ٠٘ ػخّ ح٫ٓظِٜحء إً. (ٛٞى( 8ٖ) طَ

  حُٔو٣َش ٛٞ ح٫ٓظِٜحء

 آ٣ش (ٗٓ) : 

o ُِيْ ) ح٣٥خص ك٢ ٝحكَٔ حِٓي ر٤ٖ حُلَم ٓخ ْٓ ٖ ك٤َِٜخ كَخ ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ ( حُٔئ٤ٖ٘ٓ( 7ٕ) حْػ٤َْ٘

َِْ٘خ) َْ  هُ ِٔ ٖ ك٤َِٜخ حْك ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ  ؟(ٛٞى( ٓٗ) حْػ٤َْ٘

ُِيْ ) أىِهَ ٓؼ٘خٛخ حِٓي    ْٓ ؽْ  َؿ٤ْزِيَ  ك٢ِ ٣ََيىَ  ح َُ ْٖ  ر٠َ٤َْخء طَْو ِٓ  َِ خ( )حُوٜٚ( ٕٖ) ُٓٞء   َؿ٤ْ َٓ 

 ْْ ٌُ ٌَ َِ ََ  ك٢ِ َٓ وَ  ١ز٤ؼش َٛ َٟٝٗ ٓوظِلش حُي٫ُش. ٓؼَٝف حُِلَٔ كٖٔ َٔحك أٓخ (حُٔيػَ( ٕٗ) َٓ

 ح٥ٕ. ٣لَٔ ػْ ٣يهَ أ٫ٝ   أٓزن أُِٓي حكَٔ؟ أٝ أُُِٓي ح٧ٓزن أ٣ٜخ حكَٔ؟ ٝهض ٗلْ ك٢ حِٓي

َ٘غُ ) حكَٔ ك٤ٜخ هخٍ ٛٞى آ٣ش. حكَٔ؟ هخٍ ٝٓظ٠ أُِٓي؟ هخٍ ٓظ٠ ٗلٜٔخ ٗٞف هٜش ك٢ ٗ٘ظَ ْٜ َ٣ َٝ 

ِْيَ  ُْلُ خ ح َٔ َِ ًُ َٝ  ََ َٓ  ِٚ ٨َ   َػ٤َِْ َٓ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ٝح هَ َُ ِو َٓ  ُْٚ٘ ِٓ  ٍَ ْٕ  هَخ ٝح اِ َُ َو ْٔ َ٘خ طَ َُ  كَبَِٗخ ِٓ َو ْٔ َٗ  ْْ ٌُ ْ٘ خ ِٓ َٔ ًَ 

 َٕ ٝ َُ َو ْٔ فَ ( 8ٖ) طَ ْٞ َٔ َٕ  كَ ٞ ُٔ ْٖ  طَْؼَِ َٓ  ِٚ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ ِٚ  َػ ٣ِِ َُّ  ٣ُْو ٣َِل َٝ  ِٚ حد   َػ٤َِْ ٌَ ْ   َػ و٤ِ ح َكظ٠َ( 9ٖ) ُٓ ًَ  اِ

َٗخ َؿخءَ  َُ ْٓ ٍَ  أَ كَخ َٝ  ٍُ َِْ٘خ حُظَُّ٘ٞ َْ  هُ ِٔ ْٖ  ك٤َِٜخ حْك ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ َِْٛيَ  حْػ٤َْ٘ أَ ْٖ  ا٫َِ  َٝ زَنَ  َٓ َٓ  ِٚ ٍُ  َػ٤َِْ ْٞ ُْوَ  ح

 ْٖ َٓ َٝ  َٖ َٓ خ آَ َٓ َٝ  َٖ َٓ َؼُٚ  آَ َ   ا٫َِ  َٓ َك٤َْ٘خ) حُٔئٕٓ٘ٞ آ٣ش ك٢. حُلِي ٝٛ٘غ ؿخء ح٧َٓ ((ٓٗ) ه٤َِِ ْٝ َ  كَؤ

 ِٚ ِٕ  ا٤َُِْ َ٘غِ  أَ ْٛ ِْيَ  ح ُْلُ ْك٤َِ٘خ رِؤَْػ٤َُِ٘٘خ ح َٝ ح َٝ ًَ ِ َٗخ َؿخءَ  كَب َُ ْٓ ٍَ  أَ كَخ َٝ  ٍُ ُِيْ  حُظَُّ٘ٞ ْٓ ْٖ  ك٤َِٜخ كَخ ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ 

 ِٖ َِْٛيَ  حْػ٤َْ٘ أَ ْٖ  ا٫َِ  َٝ زَنَ  َٓ َٓ  ِٚ ٍُ  َػ٤َِْ ْٞ ُْوَ ْْ  ح ُْٜ٘ ِٓ  ٫َ َٖ  ك٢ِ طَُوخ١ِْز٢ِ٘ َٝ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ ْْ  ظََِ َٕ  اَُِٜٗ هُٞ ََ ـْ ُٓ (ٕ7)) 

 ٝكخُش حُلؼَ هزَ هزِٜخ كخُش كخُظخٕ ػ٘يٗخ حُلَٔ, هزَ أُِٓي. ح٧َٓ ٝؿخء حُلِي ٛ٘غ ٛ٘خى

 حُيحُّش حُوَحثٖ أْٛ ٖٓ ح٤ُٔخم هخُٞح حُويح٠ٓ. أُِٓي ح٧َٓ ٝهزَ حكَٔ ح٧َٓ ٓغ حُلؼَ, رؼي هخُٜخ

 كَٔح ٗٔٔغ ٝػ٘يٓخ رؼي ٣ٜيٍ ُْ ح٧َٓ إٔ ٗلْٜ إٔ ٣ـذ أُُِٓي ٗٔٔغ ػ٘يٓخ. حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ

 .ٛيٍ هي ح٧َٓ ٣ٌٕٞ

o ؟((حُظٍ٘ٞ ٝكخٍ أَٓٗخ ؿخء كبًح)) ح٣٥ش ك٢ ؿخء كؼَ ى٫ُش ٓخ 

 حُوَإٓ ك٢ ٓطِوخ   ؿخء ُِلؼَ ح٠ُٔخٍع ٤ٛـش طٔظؼَٔ ُْ أٗٚ ٗـي ًِٚ حُوَإٓ ك٢ ٗظَٗخ اًح   

. حُٔخ٢ٟ ر٤ٜـش ىحثٔخ   حٓظؼَٔ ٝاٗٔخ ٓلؼٍٞ حْٓ ٫ٝ كخػَ حْٓ ٫ٝ أَٓ كؼَ ٤ٛـش ٫ٝ ًِٚ

 . ح٠ُٔخٍع ر٤ٜـش حٓظويّ كوي أط٠ كؼَ أٓخ

 ٣َٝٔ رُٜٔٞش ُِٔـ٢ء كظٔظؼَٔ أط٠ أٓخ ٓ٘وش ك٤ٚ ُٔخ طٔظؼَٔ ؿخء: حُِـ٣ٞش حُ٘خك٤ش ٖٓ   

 .حًُِٔٔٞش حُط٣َن ٢ٛٝ ح٫ُٔظ٤خء ٝٓ٘ٚ

َُ  أَط٠َ) حُ٘لَ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ْٓ ُُِٞٙ  ك٬ََ  هللّاِ  أَ ـِ ظَْؼ ْٔ ْزَلخَُٗٚ  طَ طََؼخ٠َُ ُٓ خ َٝ َٔ َٕ  َػ ًُٞ َِ ْ٘ ُ٣ {ٔ)} 

َُوَيْ ) طؼخ٠ُ ٝهخٍ َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ ٬ُٓ   أَ ٍُ ٖ ُْْٜ٘ هَْزِِيَ  ِّٓ ِٓ ٖ َ٘خ َٓ ْٜ َٜ ُْْٜ٘ َػ٤َِْيَ  هَ ِٓ َٝ ٖ َٓ  ْْ َُ  ْٚ ُٜ  َػ٤َِْيَ  َْٗو

خ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ   ٍ ٞ ُٓ ََ ُِ  ْٕ ِٕ  ا٫َِ  رِآ٣َش   ٣َؤْط٢َِ  أَ ًْ ِ ح هللَاِ  رِب ًَ ِ َُ  َؿخء كَب ْٓ َُْلنِّ  ه٢٠َُِ  هللَاِ  أَ ََ  رِخ ِٔ َه  َُٛ٘خُِيَ  َٝ

 َٕ ْزِطُِٞ ُٔ ُْ  .ٝػوخد ٝهَٔحٕ ه٠خء ك٤ٚ ٧ٕ أٗنّ  ٛ٘خ ((78) ح

o ح َكظ٠َ( )حكَٔ) ٛٞى آ٣ش ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ ُٝٔخًح ًَ َٗخ َؿخء اِ َُ ْٓ ٍَ  أَ كَخ َٝ  ٍُ َِْ٘خ حُظَُّ٘ٞ َْ  هُ ِٔ ٖ ك٤َِٜخ حْك ِٓ   َ ًُ 

 ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ َِْٛيَ  حْػ٤َْ٘ أَ ٖ ا٫َِ  َٝ زَنَ  َٓ َٓ  ِٚ ٍُ  َػ٤َِْ ْٞ ُْوَ ْٖ  ح َٓ َٝ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝ  َٖ َٓ َؼُٚ  آ َ   ا٫َِ  َٓ  ٝك٢ {(ٓٗ} ه٤َِِ

َك٤َْ٘خ( )كخِٓي) حُٔئٕٓ٘ٞ ٍٓٞس ْٝ َ ِٚ  كَؤ ِٕ  ا٤َُِْ َ٘غِ  أَ ْٛ ِْيَ  ح ُْلُ ْك٤َِ٘خ رِؤَْػ٤َُِ٘٘خ ح َٝ ح َٝ ًَ ِ َٗخ َؿخء كَب َُ ْٓ ٍَ  أَ كَخ َٝ 

 ٍُ ُِيْ  حُظَُّ٘ٞ ْٓ ٖ ك٤َِٜخ كَخ ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ َِْٛيَ  حْػ٤َْ٘ أَ ٖ ا٫َِ  َٝ زَنَ  َٓ َٓ  ِٚ ٍُ  َػ٤َِْ ْٞ ُْوَ ْْ  ح ُْٜ٘ ِٓ  ٫َ  ك٢ِ طَُوخ١ِْز٢ِ٘ َٝ

 َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ َٕ  اَُِْٜٗ ظََِ هُٞ ََ ـْ  رخُِٔٞى؟ حُٔوٜٞى كٔخ ( {7ٕ} ُّٓ
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 ك٤ٜخ ٣ؤط٢ ٝهي حُ٘لَ ٍٓٞس( ٍري ٓزَ كخ٢ٌِٓ) طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ حُط٣َن ك٢ حُ٘لخً ٛٞ ِٓي   

 ٣لَٔ ػْ حُٔل٤٘ش ٣يهَ أ٫ٝ   حُِٔٞى رؼي ك٤ٌٕٞ حُلَٔ أٓخ( ٓوَ ك٢ ٌٌِْٓ ٓخ) حُيهٍٞ ٓؼ٠٘

ٍّ  ٓخ ًًَ ٛٞى ٍٓٞس ك٢. ىهُٞٚ رؼي  كَٔ) حُٔل٤٘ش ك٢ ؿخ١ٍ حُلَٔ ٧ٕ حُلَٔ ػ٠ِ ى

 رٔؼ٠٘ رْٜ طـ١َ ٢ٛٝ َٝٓٓخٛخ ٓـَحٛخ هللا رْٔ ك٤ٜخ حًٍزٞح ٝهخٍ( ٨ُٗوخٙ حُٔل٤٘ش

 ٣ًٌَ ُْ حُٔئٕٓ٘ٞ ٍٓٞس ك٢ ر٤٘ٔخ. كَٔ ك٤ٜخ ٛٞى ٍٓٞس إً( ر٬ّٔ حٛز٢ ٗٞف ٣خ) طلِْٜٔ

 (. ح٤ُُِٖ٘ٔ ه٤َ ٝأٗض ٓزخًٍخ   ٫ِ٘ٓ   أ٢ُِ٘ٗ ٍد ٝهَ) حُلَٔ ٍٛٞس أٝ حُلَٔ

o َِْ٘خ) ُٝؿ٤ٖ ٓغ أك٤خٗخ   طَى حػ٤ٖ٘ ًِٔش َْ  هُ ِٔ ٖ ك٤َِٜخ حْك ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ  ٫ ٝأك٤خٗخ   (ٛٞى(ٓٗ) حْػ٤َْ٘

ٖ) طَى ِٓ َٝ  َِّ ٢ْء   ًُ ِٖ  َهَِْوَ٘خ َٗ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ْْ ٌُ َٕ  ََُؼَِ ٝ َُ ًَ ٌَ  ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔش كٔخ (حٌُح٣ٍخص( 9ٗ) طَ

 ٍٝٝىٛخ؟ ٝػيّ ٍٝٝىٛخ

ح َكظ٠َ) ٝأٗؼ٠ ًًَ ٓؼ٘خٙ حػ٤ٖ٘    ًَ َٗخ َؿخء اِ َُ ْٓ ٍَ  أَ كَخ َٝ  ٍُ َِْ٘خ حُظَُّ٘ٞ َْ  هُ ِٔ ٖ ك٤َِٜخ حْك ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ 

 ِٖ ٖ) ٝأٗؼ٠, ًًَ( ٛٞى( ٓٗ) حْػ٤َْ٘ ِٓ َٝ  َِّ حصِ  ًُ ََ َٔ ََ  حُؼَ ِٖ  ك٤َِٜخ َؿَؼ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ  طؤ٤ٗغ (حَُػي( ٖ) حْػ٤َْ٘

أََُٗٚ ) ٝط٤ًٌَ, ِٖ  َهَِنَ  َٝ َؿ٤ْ ْٝ َِ ََ  حُ ًَ ٌَ ح٧ُْٗؼ٠َ حُ ََ ) ٝأٗؼ٠, ًًَ (حُ٘ـْ( ٘ٗ) َٝ َؼ ـَ ُْ٘ٚ  كَ ِٓ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َِ  حُ

 ََ ًَ ٌَ ح٧ُْٗؼ٠َ حُ ٖ) هخٍ حٌُح٣ٍخص آ٣ش ك٢ (حُو٤خٓش( 9ٖ) َٝ ِٓ َٝ  َِّ ٢ْء   ًُ ِٖ  َهَِْوَ٘خ َٗ َؿ٤ْ ْٝ  ٌٝٛح هخٍ (َُ

 حُزَٝطٕٞ ٓؼَ ٝحُٔظوخر٬ص حُٔظ٠خىحص ػّٔٞ ٝاٗٔخ ٝح٧ٗؼ٠ حًٌَُ ك٤ٚ ٓوٜٞىح   ٤ُْ

َِْ٘خ) ح٧َٛ ك٢ حُٞحكي ٛٞ حُِٝؽ. ُٝؿخٕ ٌٛحٕ ٝح٩ٌُظَٕٝ, هُ ُّ  ٣َخ َٝ ْٖ  آَى ٌُ ْٓ ُؿيَ  أَٗضَ  ح ْٝ َُ َٝ 

َ٘شَ  ـَ ُْ َِْلَ٘خ( )حُزوَس( ٖ٘) ح ْٛ أَ َؿُٚ  َُُٚ  َٝ ْٝ  حًٌَُ ػ٠ِ ٝططِن ٝحكي ٛٞ حُِٝؽ (ح٧ٗز٤خء( 9ٓ) َُ

 ٌُٖ ٟؼ٤لش, ُـش كٌٜٙ( ُٝؿش) أٓخ حُِـخص أكٜق ٌٝٛٙ ُٝؽ ٝحَُٔأس ُٝؽ حَُؿَ ٝح٧ٗؼ٠,

 . ُٝؿخٕ ٝح٫ػ٘خٕ ٝح٧ٗؼ٠ ًٌَُِ ُٝؽ ٢ٛ حُلٜل٠ حُِـش

 آ٣ش (ٗٗ) : 

o ح٣٥ش ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔخص ٢ٛ ٝٓخ اػَحد ٛٞ ٓخ ( ََ ه٤ِ ُٝ  ٣َخ َٝ ٍْ خءىِ  حْرَِِؼ٢ أَ ٣َخ َٓ خء َٝ َٔ  أَْهِِِؼ٢ َٓ

 َٞ ِؿ٤ خء َٝ َٔ ُْ ه٢٠َُِ  ح َٝ  َُ ْٓ صْ  ح٧َ َٞ ظَ ْٓ ح ِٞى١ِّ  َػ٠َِ َٝ ـُ ُْ ََ  ح ه٤ِ ِّ  رُْؼيح   َٝ ْٞ ِْوَ ُِّ  َٖ ٤ ِٔ  ؟(ٛٞى( ٗٗ) حُظَخُِ

 ٓلَ ح٠ُْ ػ٠ِ ٓز٢٘ ٓ٘خىٟ ٝأٍٝ ٗيحء كَف ٣ٝخ ُِٔـٍٜٞ ٓز٢٘ كؼَ ه٤َ: ح٩ػَحد   

 ٝحُٞحٝ ا٤ُٚ ٠ٓخف ٝحٌُخف رٚ ٓلؼٍٞ ٝٓخء حُٕ٘ٞ كٌف ػ٠ِ ٓز٢٘ أَٓ كؼَ ٝحرِؼ٢ حُٜ٘ذ

 ٓز٢٘ أَٓ كؼَ ٝأهِؼ٢ ح٠ُْ ػ٠ِ ٓز٢٘ ٓ٘خىٟ ٝٓٔخء ٗيحء كَف ٣خ ٓؼِٜخ ٓٔخء ٣ٝخ ػخ١لش

ََ ) ًِٜخ ٝحُـِٔش حُٕ٘ٞ كٌف ػ٠ِ ه٤ِ ُٝ  ٣َخ َٝ ٍْ خءىِ  حْرَِِؼ٢ أَ ٣َخ َٓ خء َٝ َٔ  ٍكغ ٓلَ ك٢ (أَْهِِِؼ٢ َٓ

 رٚ ٓلؼ٫ٞ   حُـِٔش ط٤َٜ ُِٔؼِّٞ ٓز٤٘خ   حُلؼَ ًخٕ ُٞ حُوٍٞ, ٓوٍٞ ٌٛح( ه٤َ) ُلؼَ كخػَ ٗخثذ

َٞ ). كخػَ ٗخثذ ط٤َٜ ُِٔـٍٜٞ ٓز٢٘ حُلؼَ ٣ٌٕٞ ُٝٔخ ِؿ٤ خء َٝ َٔ ُْ  كؼَ ٝؿ٤ٞ ػخ١لش حُٞحٝ (ح

ه٢٠َُِ ) ٝ كخػَ ٗخثذ ٝحُٔخء ُِٔـٍٜٞ ٓز٢٘ ٓخ٢ٟ َٝ  َُ ْٓ  ٓخ٢ٟ كؼَ ٝه٢٠ ػخ١لش حُٞحٝ (ح٧َ

 ؿخٍ حُـٞى١ ػ٠ِ حُظؤ٤ٗغ, طخء ٝحُظخء ٓخ٢ٟ كؼَ ٝحٓظٞص كخػَ ٗخثذ ٝح٧َٓ ُِٔـٍٜٞ ٓز٢٘

 ؿخٍ حُظخ٤ُٖٔ ُِوّٞ ٝؿٞرخ   ٓلٌٝف ُلؼَ ٓطِن ٓلؼٍٞ ٝرؼيح   ح٧ٍٝ ه٤َ ٓؼَ ٝه٤َ ٝٓـٍَٝ

 .ٓخُْ ًٌَٓ رخ٤ُخء ٓـٍَٝ ٛلش حُظخ٤ُٖٔ ٣وخٍ ٝٓـٍَٝ

 آ٣ش (ٗ٘) : 

o َٗخَىٟ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُ٘يحء رؼي  حُوٍٞ ٣ؤط٢ ٤ًق رَُٚ  ُٗٞف   َٝ ٍَ  ٍَ دِّ  كَوَخ ٍَ  َٕ ْٖ  حر٢ُِ٘ اِ ِٓ ٢ِِْٛ َٕ  أَ اِ َٝ 

ْػَيىَ  َُْلنُّ  َٝ أَٗضَ  ح َٝ  ُْ ٌَ َٖ  أَْك ٤ ِٔ ًِ َُْلخ  ؟ (ٛٞى{ ٘ٗ} ح
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َٗخَىٟ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    رَُٚ  ُٗٞف   َٝ ٍَ  ٍَ دِّ  كَوَخ ٍَ  َٕ ْٖ  حر٢ُِ٘ اِ ِٓ ٢ِِْٛ َٕ  أَ اِ ْػَيىَ  َٝ َُْلنُّ  َٝ  ح

أَٗضَ  َٝ  ُْ ٌَ َٖ  أَْك ٤ ِٔ ًِ َُْلخ ١ًٌَِ ُِظَط٤ذ طؤط٢ حُلخء{٘ٗ} ح  ٢ٛٝ.ٝحُظؼو٤ذ رخُظَط٤ذ ط٘لَٜ ٫ٝ حُ

َ ػْ اؿٔخ٢ُ رٌَ٘ رخُ٘يحء ٣ؤط٢ أ٫ٝ  .ح٩ؿٔخٍ رؼي حُظل٤َٜ طؼ٢٘ ّٜ  ٓخ آهَ ٝٓؼخٍ. حُوٍٞ ٣ل

 ٓـِٔش ٠ٓٞٓ ٓؤُٞح( ؿَٜس هللا أٍٗخ كوخُٞح ًُي ٖٓ أًزَ ٠ٓٞٓ ٓؤُٞح كوي) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ؿخء

ِش ؿَٜس هللا ٝأٍٗخ ّٜ  .ح٩ؿٔخٍ رؼي طل٤َٜ( طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ؿخء ٓخ ًٌُٝي. ٓل

 

 الىصبٌب العملٍت:

 ٓؼ٤ٜش ٌَُ أَٛ كٜٔخ ٝحُلٔي حٌُزَ ٖٓ حك١ٌٍ . 

 حُو٤خٓش ٣ّٞ ػ٤ِي  ح٧ٜٗخى ٖٓ حك١ٌٍ  : 

  هللا .ٔ

  ح٬ُٔثٌش .ٕ

  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حٍَُٓٞ .ٖ

 . ح٧ٍٝ .ٗ

 ٝح٧ٍؿَ ح٣٧ي١ .٘

 ٝٓؼخٝٗظْٜ ٍكٔظْٜ ػ٠ِ ٝحُلَٙ ح٠ُؼلخء ظِْ ٖٓ حك١ٌٍ . 
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 (26( إلى اٌَت )13مه اٌَت ): الثبلثالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( طٌِٔش ُِلي٣غ ك٢ هٜش ٗٞف, ٝٛ٘خػظٚ ُِٔل٤٘ش.ٔٗ – 8ٖح٣٥خص ) 

 ( ك٤ٜخ ٜٗخ٣ش هّٞ ٗٞف, ٝحٓظ٘لخع ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٫ر٘ٚ.9ٗ – ٕٗح٣٥خص ) 

 ( طؼَٝ هٜش ٛٞى ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٓغ هٞٓٚ. ٝهٜش ٛٞى ٓغ هٞٓٚ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥خص ٓٙ – ٓ٘ح٣٥خص )

 ِٓ٘خ ا٠ُ ػخى أهخْٛ ٛٞىح .ٓؼطٞكش ػ٠ِ هٜش ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رظوي٣َ كؼَ ٓلٌٝف طوي٣َٙ ٝأٍ

 

 أحكبم ووصبٌب:

 حُظ٤ٜٔي : 

 ح٧ٍٝ ؿيٝرش ا٤ُي أٌٗٞ هخٍ ٬١رٚ ٖٓ ٍؿَ ـخءك,  ٬١رٚ ٖٓ ؿٔخػش ر٤ٖ حُز١َٜ حُلٖٔ ؿِْ   

 حٓظـلَ حُلٖٔ هخٍ ح٤ُي ًحص شٝهِّ  حُلوَ ٌٗخ ح٥هَ ٝؿخء حٓظـلَ حُلٖٔ هخٍ حُٔٔخء ٖٓ حُول٢ أ١

 هخٍ ٝحكي ٝحُلَ حُٔ٘خًَ أًؼَ كٌؤٗٚ هللا حٓظـلَ حُلٖٔ هخٍ حُُٞي ٣َُه٢٘ إٔ هللا حىػ٠ آهَ ٝهخٍ

 ٓيٍحٍح ػ٤ٌِْ حُٔٔخء ٣ََٓ ؿلخٍ ًخٕ أٗٚ ٍرٌْ حٓظـلَٝح كوِض)  ى ٣وٍٞ ٝطؼخ٠ُ طزخٍى هللا إ حُلٖٔ

) . 

 .رخ٫ٓظـلخٍ ػ٤ِي ؟ حُلٖٔ ٝحُٔظخع حُوِذ ١ٝٔؤ٤ٗ٘ش ٝح٤ٌُٔ٘ش حُٜيٍ ٝحَٗ٘حف حُزخٍ ٍحكش ط٣َي َٛ   

 . رخ٫ٓظـلخٍ ػ٤ِي ؟ ٝح٧َٓحٝ ٝح٥كخص حُؼخٛخص ٖٓ ٝح٬ُٔٓش حُزيٕ ٝٛلش حُـْٔ هٞس َٛ

 ٌٝٛٙ ( هٞطٌْ ا٠ُ هٞس ٣ِ٣يًْ ٓيٍحٍح ػ٤ٌِْ حُٔٔخء ٣ََٓ ا٤ُٚ طٞرٞح ػْ ٍرٌْ ٝحٓظـلَٝح)  طؼخ٠ُ هخٍ

 . آ٣خط٘خ ك٢ ح٣٥ش

 ٓخ)) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٣وٍٞ ,ٝحُٔؼخ٢ٛ حٌُٗٞد ٢ٛ ٍر٘خ ٣َ١ن ِٓٞى ا٠ُ طؼ٤و٘خ حُظ٢ حُؼوزخص   

 ؿلَ ٝاًح,  ح٫ٓظـلخٍ ٣َ١وش كؤػظْ أٗلٔ٘خ ك٢ ٗطَٜٛخ إٔ ٣٘زـ٢ حٌُٗٞد ٌٛٙ (.....( ُٝٚ ا٫ ػزي ٖٓ

 . حَُُم ٣ٝلَّ ٤ٜ٣زٚ رخٌُٗذ حُو٤َ ٖٓ ٣لَّ ٝ,  أػطخٙ أكزٚ ٝاًح أكزٚ ُِؼزي هللا

 حُٔـِْ ٣ـِْ ًخٕ,  حُوِن ٝأك٠َ هلل ٝأطوخْٛ هلل حُوِن أه٠٘ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًخٕ   

 ٓجش) ٍٝح٣ش ٝك٢(  َٓس ٓزؼ٤ٖ ٖٓ أًؼَ ا٤ُٚ ٝأطٞد هللا ٧ٓظـلَ ا٢ٗ ٝهللا)  ح٫ٓظـلخٍ ٖٓ ٣ٌٝؼَ

 .(َٓس

o ٖٓ ح٬ُٜس رؼي هللا حٓظـلَ,  هللا حٓظـلَ,  هللا حٓظـلَ : ح٫ٓظـلخٍ ٤ٛؾ  . 

o ؿلَص َٓحص 7 ا٤ُٚ ٝأطٞد حُو٤ّٞ حُل٢ ٛٞ ا٫ اُٚ ٫ ح١ٌُ هللا حٓظـلَ:  ح٫ٓظـلخٍ ٤ٓي 

 .  حُزلَ ُري ٓؼَ ًخٗض ٝإ هطخ٣خٙ

o ُِْٜ٢ُ كخؿلَ أٗض ا٫ حٌُٗٞد ٣ـلَ ٫ٝ ًؼ٤َح ظِٔخ ٗل٢ٔ ظِٔض أ٠ٗ ح . 

 . حُوِذ رخٌٗٔخٍ ٌٛح ك٢ حُؼزَس ا٠ُ ح٧ٝرش ػٖ حُوِذ ٗزظؼي إٔ حُْٜٔ   

 طؼخ٠ُ هخٍ رخ٫ٓظـلخٍ ػ٤ِي ٝح٧َٓحٝ حُؼخٛخص ٖٓ ٝح٬ُٔٓش حُزيٕ ٝٛلش حُـْٔ هٞس ط٣َي٣ٖ َٛ   

 ػ٠ِ هٞس ٣ِىًْ ( هٞطٌْ ا٠ُ هٞس ٣ِٝىًْ ٓيٍحٍح ػ٤ٌِْ حُٔٔخء ٣ََٓ ا٤ُٚ طٞرٞح ػْ ٍرٌْ ٝحٓظـلَٝح) 
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 رخ٫ٓظـلخٍ ًُٝي حُوٟٞ ٖٓ حُوٞس كخٓؤُٞح ٣٘خء ُٖٔ ٣ٜزٜخ ؿ٤ٔؼخ هلل حُوٞس ٧ٕ هٞس ٖٓ ػ٤ِٚ أٗظْ ٓخ

  حُٜ٘خد ك٢ ح٣٥ش ٌٝٛٙ. هللا ٣ي١ ر٤ٖ ٝحٌٍُ ٝح٫ٌٗٔخٍ

 ؟ حُلِي ٣ٜ٘غ ٝؿؼَ ٍرٚ ٧َٓ حٓظؼَ ػ٘يٓخ ٗٞف هّٞ كؼَ ٓخًح  

خ"     َٔ َِ ًُ َٝ  ََ َٓ  ِٚ ٨َ   َػ٤َِْ َٓ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ٝح"  ٣ٜ٘غ ٓخ ٍٝأٝح"  هَ َُ ِو َٓ  ُْٚ٘ ِٓ  ٍَ ْٕ  هَخ ٝح اِ َُ َو ْٔ َ٘خ طَ  كَبَِٗخ"  ح٥ٕ"  ِٓ

 َُ َو ْٔ َٗ  ْْ ٌُ ْ٘ خ ِٓ َٔ ًَ  َٕ ٝ َُ َو ْٔ  " ٓو٤ْ ػٌحد ػ٤ِٚ ٣ٝلَ ٣و٣ِٚ ػٌحد ٣ؤط٤ٚ ٖٓ طؼِٕٔٞ كٔٞف*  طَ

 ؟٢ٛ ٓخ ٓـظٔؼظخٕ ٓو٣َظخٕ ح٣٥خص ك٢   

 . ٣خرٔش أٍٝ ك٢ حُلِي ٣ٜ٘غ ٤ًق ٓخء ك٤ٚ ٣ٌٖ ُْٝ حُلِي ٗٞف ٛ٘غ ٖٓ ٗٞف هّٞ ٓو٣َش   

 . ٝٛلخطٚ رخهلل ٝؿِْٜٜ ػوُْٜٞ ٓلٚ ٖٓ حٌُخك٣َٖ ٖٓ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ٝٓو٣َش   

 .  رٕٞ حُٔزز٤ٖ ر٤ٖ ٛ٘خى ًخٕ ٝإ حُِٖٓ ك٢ ٓوظَٗظخٕ كخُٔو٣َظخٕ   

  (حُظٍ٘ٞ ٝكخٍ أَٓٗخ ؿخء اًح كظ٠ ) ؟ رخُظٍ٘ٞ حُٔوٜٞى ٓخ  

ٍَ "  رْٜ حُؼٌحد ٍِٗٝ رٞهض هيٍٗخ    كَخ َٝ  ٍُ  ح٧ٍٝ ٝكـَ, رخَُٜٔ٘ٔ رخُٔخء حُٔٔخء هللا أٍِٗ: أ١ " حُظَُّ٘ٞ

 كخُظو٠ طلـَص, حُٔخء ػٖ ٣ٌٕٞ ٓخ ٝأرؼي, حُؼخىس ك٢ حُ٘خٍ ٓلَ ٢ٛ حُظ٢, حُظ٘خ٤َٗ كظ٠ ػ٤ٞٗخ ًِٜخ

 . ح٧َٓ ؿخء حُلٍٞحٕ رؼي, هيٍ هي, أَٓ ػ٠ِ حُٔخء

 حػ٤ٖ٘ ُٝؿ٤ٖ ًَ ٖٓ ك٤ٜخ حكَٔ هِ٘خ حُظٍ٘ٞ ٝكخٍ أَٓٗخ ؿخء اًح كظ٠ " ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف هللا أَٓ ٓخًح 

  ؟" ٝأِٛي

َِْ٘خ"     هُ َْ " : ُ٘ٞف " َٝ ِٔ ْٖ  ك٤َِٜخ حْك ِٓ   َ ًُ  ِٖ َؿ٤ْ ْٝ َُ  ِٖ , حُٔوِٞهخص أٛ٘خف ٖٓ ٛ٘ق ًَ ٖٓ: أ١"  حْػ٤َْ٘

 طط٤ن ٫ حُٔل٤٘ش كبٕ, حُِٝؿ٤ٖ ػٖ حُِحثيس ح٧ٛ٘خف رو٤ش ٝأٓخ ح٧ؿ٘خّ ٓخثَ ٓخىس ُظزو٠, ٝأٗؼ٠ ًًَ

َِْٛيَ "  كِٜٔخ أَ ْٖ  ا٫َِ  َٝ زَنَ  َٓ َٓ  ِٚ ٍُ  َػ٤َِْ ْٞ ُْوَ ْٖ " . ؿَم ح١ٌُ ًخر٘ٚ, ًخكَح ًخٕ ٖٓٔ"  ح َٓ َٝ  َٖ َٓ  أٗٚ ٝحُلخٍ"  آ

خ"  َٓ َٝ  َٖ َٓ َؼُٚ  آ َ   ا٫َِ  َٓ  ."  ه٤َِِ

  (ٍَٝٓٓخٛخ ٓـَحٛخ هللا رْٔ ك٤ٜخ حًٍزٞح ٝهخ  )؟ حُٔوُٞش ٌٛٙ ػ٘ٚ طؼزَ ٓخًح  

ّٞ  ؿ٣َخٜٗخ ك٢ ٤ُِ٘ٔجش ط٤ِٔٔٚ ػٖ طؼز٤َ ك٤ٜخ. ٝأَٓٙ رظٔو٤َٙ ٝط٢َٓ, هللا حْٓ ػ٠ِ طـ١َ     ٛخٍٝٓ

 .  حُطخؿ٤ش حُِـش ٌٛٙ ك٢ حُزَ٘ ٣ِٔي ٝٓخًح ٝكٔخ٣ظٚ, هللا ٍػخ٣ش ك٢ ك٢ٜ

 ( َٕ ر٢ِّ ا ٍَ   ٍ لُٞ ـَ َُ   ْ ِك٤  ؟ ح٣٥ش ٤ٓخم ٓغ ٓ٘خٓزظٜخ ٓخ ( ٍَ

 .حُظخ٤ُٖٔ حُوّٞ ٖٓ ٝٗـخٗخ, ٍٝكٔ٘خ, ُ٘خ ؿلَ ك٤غ   

 ؟(ًخُـزخٍ ٓٞؽ ك٢ رْٜ طـ١َ ٢ٛٝ ) ؿ٣َخٜٗخ هللا ٝٛق رٔخًح  

٢َِٛ " : كوخٍ ٗ٘خٛيٛخ ًؤٗخ ؿ٣َخٜٗخ ٝٛق    َٝ ١َِ ـْ ْْ  طَ ِٜ ؽ   ك٢ِ"  ٓؼٚ ًٍذ ٖٝٓ, ر٘ٞف: أ١"  رِ ْٞ َٓ 

 ٍِ زَخ ـِ ُْ خ  . أِٜٛخ ٝكخكع كخكظٜخ ٝهللا " ًَ

 ٝٗخىٟ حُٔٞهق ًُي ك٢ ح٧رٞس ػخ١لش ط٤ٜـض ( ٓؼ٘خ حًٍذ ر٢٘ ٣خ ٓؼٍِ ك٢ ًٝخٕ حر٘ٚ ٗٞف ٝٗخىٟ)   

 . حُـَم ه٤٘ش حُل٤٘ش ك٢ ٓؼٚ ٤ًَُذ حر٘ٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف

  ( َٕ خ ًَ ٍ   ك٢ِ َٝ ِِ ْؼ  ؟ ًُي ٤ًق ( َٓ

 ٣وَد إٔ, ٓ٘ٚ ٝأٍحى ٓزظؼيح: أ١, ًٍزٞح ك٤ٖ, ػْٜ٘  ٝٓؼٍِ حُلن ا٠ُ حُيحػ٢ أر٤ٚ ػٖ ٗلٔٚ ػٍِ   

 .٤ًَُذ

 أٗٚ ٝآخ حُطٞكخٕ رٞهٞع ٣ٜيم كِْ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ٓغ ٣ئٖٓ ُْ ًخٕ ٧ٗٚ آخ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػٖ ٓؼٍِ   

 .    حٍَُٓٞ ُظ٣ٌٌزٚ رٌُي كٌلَ حُطٞكخٕ ٝهٞع كؤٌَٗ حٍطي
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  (ر٢٘ ٣خ ) ؟ حُظٜـ٤َ كخثيس ٓخ 

 .  ْأٛخرٜ ٓخ ك٤ٜ٤زي(  حٌُخك٣َٖ ٖٓ ٫ٝطٌٖ) . ٝحَُكٔش حُ٘لوش ٓلَ ػ٠ِ طيٍ   

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ػ٠ِ ح٫رٖ ٍى ٓخًح  

  ( حُٔخء ٖٓ ٣ؼ٢ٜ٘ٔ ؿزَ ا٠ُ ٓآ١ٝ)  حُٔل٤٘ش ك٢ ًٍذ ٖٓ ا٫ ٣٘ـٞ ٫ أٗٚ ٧ر٤ٚ ٌٌٓرخ(  حر٤ٚ)  هخٍ   

  حُٔخء ٖٓ رٚ أٓظ٘غ ؿز٬ ٓؤٍطو٢ أ١

 ٖٓ ؟ ( ٍكْ ٖٓ ا٫ هللا أَٓ ٖٓ ح٤ُّٞ ػخْٛ ٫)  ؟ هللا أَٓ ٖٓ ٣٘ـٞ ح١ٌُ  

 .  هللا ٣٘ـٚ ُْ إ ٗـخ ُٔخ ح٧ٓزخد ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ ٓخ رـخ٣ش طٔزذ ُٝٞ ؿ٤َٙ ٫ٝ ؿزَ أكي ٣ْٜ ك٬   

  (ٍحُٔـَه٤ٖ ٖٓ كٌخٕ حُٔٞؽ ر٤ٜ٘ٔخ ٝكخ ) ؟ ا٤ُٚ ط٤َ٘ ٓخًح حُٔٞؽ ك٤ُِٞش  

 ٖٓ كٌخٕ)  . حُٔلخٍٝس ك٤ٖ حُٔخء ك٠٤خٕ َٓػش ا٠ُ ٤٘٣َ حُٔلخُٝش آهَ ك٢ ر٤ٜ٘ٔخ حُٔٞؽ ك٤ُِٞش   

 .  رخُـَم طٞػيٙ ٖٓ ٓؼٚ ٝؿَم ؿَم أٗٚ ري٣غ ا٣ـخُ ( حُٔـَه٤ٖ

  (َأهِؼ٢ ٓٔخء ٣ٝخ ٓخءى حرِؼ٢ أٍٝ ٣خ ٝه٤ ) ؟ رٔخًح ح٢ُٜ٩ ح٧َٓ ؿخء حُطٞكخٕ رؼي  

ُٝ  ٣َخ".   حُٔخء حٜٗٔخٍ ػٖ رخُظٞهق ٝح٧ٍٝ ُِٔٔخء ح٢ُٜ٩ ح٧َٓ ؿخء    ٍْ خَءىِ  حْرَِِؼ٢ أَ  هَؽ ح١ٌُ "َٓ

٣َخ"  ٝؿٜي ػ٠ِ ح١ٌُ, حُٔخء حرِؼ٢, ا٤ُي ٍِٗ ٝح١ٌُ, ٓ٘ي خءُ  َٝ َٔ  كخرظِؼض, هللا ٧َٓ كخٓظؼِظخ " أَْهِِِؼ٢ َٓ

َٞ " . حُٔٔخء ٝأهِؼض, ٓخءٛخ ح٧ٍٝ ِؿ٤ خءُ  َٝ َٔ ُْ ه٢٠َُِ " . ح٧ٍٝ ٖٓ ٠ٗذ: أ١ " ح َٝ  َُ ْٓ  ر٬ٜى " ح٧َْ

صْ " . حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝٗـخس حٌٌُٔر٤ٖ َٞ ظَ ْٓ ح ِٞى١ِّ  َػ٠َِ"  حُٔل٤٘ش " َٝ ـُ ُْ  حُـزَ ًُي ػ٠ِ أٍٓض: أ١ " ح

 . حَُٔٞٛ أٍٝ ك٢ حُٔؼَٝف

 ّ  _(  ََ ه٤ِ ح َٝ ِّ  رُْؼي  ْٞ ِْوَ ُِ  َٖ ٤ ِٔ   ؟ ػخهزظْٜ ٓخ ( حُظَخُِ

  حُزؼي ٣ٌٕٞ ٤ًق.ٓؼْٜ ٣ِحٍ ٫ ٝٓلوخ, ٝرؼيح ُؼ٘ش ر٬ًْٜٜ أطزؼٞح   

 . ًٛزٞح كوي حُل٤خس ٖٓ ُْٜ رؼيح .ٔ

 . ُؼ٘ٞح كوي هللا ٍكٔش ٖٓ رؼيح .ٕ

 . حٌُحًَس ٣ٔظلوٕٞ ػخىٝح ٝٓخ حٗظٜٞح كوي حٌُحًَس ٖٓ ُْٜ ٝرؼيح .ٖ

  (ٟحُلن ٝػيى ٝإ أ٢ِٛ ٖٓ حر٢٘ إ ٍد كوخٍ ٍرٚ ٗٞف ٝٗخى ) 

 ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ٗلْ ك٢ حٓظ٤وع ح٥ٕ حُـٞى١ ػ٠ِ ٝحٓظٞص حٍُٜٞ ٌٖٝٓ حُؼخٛلش ٛيأص ٓخ رؼي   

 . حُٔلـٞع حُٞحُي ُٜلش

 ؟ ًُي ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف هخٍ ُٔخًح 

 ػ٤ِٚ ٗٞف ظٖ . ٝحُو٠خء حُٞػي ك٢ كٌٔظٚ ٣ٝٔظ٘ـِ أِٛٚ ٗـخس ك٢ ٍرٚ ٝػي ٣ٔظ٘ـِ ٗٞف هخُٜخ   

 .  حُزخُـش هللا ُلٌٔش أَٓٙ كٞٝ ٌٛح ٝٓغ حُيػخء رٌُي ٍرٚ ىػخ كٌُِي آٖٓ ٖٓ ُؼّٔٞ حُٞػي إٔ ح٬ُّٔ

 ؟ طؼخ٠ُ هللا  ػ٤ِٚ ٍى ٓخًح  

    " ٍَ َْ  اَُِٗٚ " : ُٚ هللا " هَخ ٤َُْ  ْٖ ِِْٛيَ  ِٓ َ   اَُِٗٚ "  ربٗـخثْٜ ٝػيطي ح٣ٌُٖ " أَ َٔ َُ  َػ خُِق   َؿ٤ْ  ٣وٜي ٓخًح " َٛ

 ا٢ِِّٗ" . ٍُٓٞٚ ٫ٝ رخهلل ٣ئٖٓ ٫, ًخكَ ُ٘ـخس, رٚ ىػٞص ح١ٌُ حُيػخء ٌٛح: أ١ ؟ ٛخُق حُـ٤َ رخُؼَٔ

ْٕ  أَِػظُيَ  َٕ  أَ ٌُٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ِِِٛ خ ـَ ُْ  ٛلخص ٖٓ رٚ ٝط٘ـٞ, حٌُخ٤ِٖٓ ٖٓ رٚ طٌٕٞ, ٝػظخ أػظي أ٢ٗ: أ١ " ح

 . حُـخ٤ِٖٛ
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 ّ؟ حُؤخٍس ٖٓ حُؼزي ٣٘ـٞ ٤ًق,ٓ٘ٚ ٛيٍ ٓخ ػ٠ِ, ٗي٣يس ٗيحٓش, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ, ٗٞف ٗي  

   ٝ  " ٍَ دِّ  هَخ ْٕ  رِيَ  أَُػًُٞ  ا٢ِِّٗ ٍَ ؤََُيَ  أَ ْٓ خ أَ َٓ  َْ ٢ُِ ٤َُْ  ِٚ ْ   رِ ِْ ا٫َِ  ِػ َٝ  َْ لِ ـْ ٢ِ٘ ٢ُِ طَ ْٔ َك َْ طَ َٝ  ْٖ ًُ َٖ  أَ ِٓ  َٖ ٣ َِ ِٓ َُْوخ  "ح

 ُْ, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ, ٗٞكخ إٔ ػ٠ِ, ٌٛح ٝىٍ .حُوخ٣َٖٓ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ حُؼزي ٣٘ـٞ ٝحَُكٔش كزخُٔـلَس

٫َ "  هُٞٚ ك٢ ىحهَ. ٓلَّ, حر٘ٚ ٗـخس ك٢, َُرٚ ٓئحُٚ رؤٕ, ػِْ ػ٘يٙ ٣ٌٖ َٖ  ك٢ِ طَُوخ١ِْز٢ِ٘ َٝ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ  ظََِ

 ْْ َٕ  اَُِٜٗ هُٞ ََ ـْ َِْٛيَ " : هُٞٚ ك٢ ىهُٞٚ ٝظٖ, ح٧َٓحٕ ػ٘يٙ طؼخٍٝ, رَ " ُٓ أَ  أٗٚ ُٚ طز٤ٖ ٌٛح ٝرؼي " َٝ

 .ك٤ْٜ ٝحَُٔحؿؼش, ُْٜ حُيػخء ػٖ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ ىحهَ

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف هٜش هظٔض رٔخًح 

 ٓ٘خ ٣ْٜٔٔ ػْ ٓ٘ٔظؼْٜ ٝأْٓ ٓؼي ٖٓٔ أْٓ ٝػ٠ِ ػ٤ِي ٝرًَخص ٓ٘خ ر٬ّٔ حٛز٢ ٗٞف ٣خ ه٤َ)    

 (  أ٤ُْ ػٌحد

o َحُو٤خٓش ٣ّٞ ا٠ُ ٝٓئٓ٘ش ٓئٖٓ ًَ ح٬ُّٔ ٌٛح ك٢ ىه . 

o حُي٤ٗخ ك٢ ك٤ٔظؼٕٞ ٣ئٓ٘ٞح ُْ ح٣ٌُٖ ٝحٌُخكَحص حٌُخك٣َٖ ٝأٓخ  

o (  خص ًَ ََ رَ َػ٠َِ َػ٤َِْيَ  َٝ َٝ   ْ َٓ
ْٖ  أُ َٔ َؼيَ  ِٓ  . ٓؼٚ كِٜٔخ حُظ٢ ح٧ُٝحؽ ٖٓ ٝؿ٤َْٛ ح٥ى٤٤ٖٓ ٖٓ(  َٓ

 .ٝٗٞحك٤ٜخ ح٧ٍٝ أهطخٍ ٨ٓٝح كظ٠, حُـ٤ٔغ ك٢ هللا كزخٍى   

 ؟ ٓز١ٞٔش ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف هٜش ػ٤ِٚ هٚ ٓخ رؼي ُ٘ز٤ٚ هللا هخٍ ٓخًح   

 ( ٌٛح هزَ ٖٓ هٞٓي ٫ٝ أٗض طؼِٜٔخ ً٘ض ٓخ ا٤ُي ٗٞك٤ٜخ حُـ٤ذ أٗزخء ٖٓ طِي)  

, حُو٣ْٞ حُي٣ٖ ٖٓ, ػ٤ِٚ أٗض ٓخ ػ٠ِ ٝحٛزَ, ٝحٌَٗٙ, هللا كخكٔي. ٣ؼِٜٔخ ًخٕ اٗٚ: ك٤وُٞٞح   

َٕ " . هللا ا٠ُ ٝحُيػٞس, حُٔٔظو٤ْ ٝحَُٜح١ َُْؼخهِزَشَ  اِ َٖ  ح ظَو٤ِ ُٔ ِْ . حُٔؼخ٢ٛ ٝٓخثَ حَُ٘ى ٣ظوٕٞ ح٣ٌُٖ " ُِ

 .هٞٓٚ ػ٠ِ ُ٘ٞف ًخٗض ًٔخ, هٞٓي ػ٠ِ حُؼخهزش ُي كٔظٌٕٞ

 

 ٛٞى هٜش  

 ؟ هظٔض ٝرٔخًح حُوٜش هللا ريأ رٔخًح 

 (  ٛٞى هّٞ ُؼخىح رؼيح ا٫)  روُٞٚ ٝهظٔض ( ٛٞىح أهخْٛ ػخى ٝا٠ُ)  روُٞٚ حُٔوطغ ريأ   

 ٖٓ ؟ ػخى  

 . ح٤ُٖٔ أٍٝ ٖٓ, ح٧كوخف ك٢ حُٔؼَٝكش حُوز٤ِش ْٝٛ:   َػخى     

  " ْْ ح"  حُ٘ٔذ ك٢ " أََهخُٛ   ؟ ُٔخًح ؟" ُٛٞى 

 .رٜيهٚ ٝحُؼِْ ػ٘ٚ ح٧هٌ ٖٓ ٤ُظٌٔ٘ٞح   

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛٞى أَْٓٛ رٔخًح 

 حُ٘ـخس ٓز٤َ ٠ُ٩ روٞٓٚ هللا أهٌ " ٓلظَٕٝ ا٫ أٗظْ إ ؿ٤َٙ اُٚ ٖٓ ٌُْ ٓخ هللا حػزيٝح هّٞ ٣خ هخٍ"   

 ٝح٫كظَحء ٝحُطـ٤خٕ حَُ٘ى ٖٓ ك٤ٚ ْٛ ك٤ٔخ ٝحٓظـلخٍ.  ٝكيٙ هللا ػزخىس ٣َ١ن ػٖ ٝحُوٞس ٝحُو٤َ

 . هللا ؿ٤َ ػزخىس ٖٓ ك٤ٚ ْٛ ػٔخ ٜٝٗخْٛ ٝكيٙ هللا رؼزخىس أَْٓٛ

 ؟ ح٫ٗو٤خى ٖٓ ٣ٔ٘ؼْٜ ح١ٌُ حُٔخٗغ ٓخ  

ِّ  ٣َخ"  هخٍ    ْٞ ْْ  ٫َ  هَ ٌُ ؤَُُ ْٓ ِٚ  أَ ح َػ٤َِْ  َ  ٣َ٣ي ٌٛح: كظوُٞٞح, ا٤ُٚ ىػٞطٌْ ٓخ ػ٠ِ, أٓٞحٌُْ ٖٓ ؿَحٓش: أ١ " أَْؿ

ْٕ " .  ٣َٝؿزْٜ هٞٓٚ ٣ٔظؼطق ٛٞى إٔ ك٤ٚ ٌٛح .ٓـخٗخ ٝأػٌِْٔ أىػًْٞ ٝاٗٔخ, أٓٞحُ٘خ ٣ؤهٌ إٔ ١ََِ  اِ  أَْؿ

١ٌِ َػ٠َِ ا٫َِ  ٢ِٗ حَُ ََ َٕ  أَك٬ََ  كَطَ  .ٍىٙ ػٖ حُٔخٗغ ٓ٘ظل٢, ُوزُٞٚ ٓٞؿذ ٝأٗٚ, ا٤ُٚ أىػًْٞ ٓخ " طَْؼوُِِٞ
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  "طظُٞٞح ٫ٝ هٞطٌْ ا٠ُ هٞس ٣ِٝىًْ ٓيٍحٍح ػ٤ٌِْ حُٔٔخء ٣ََٓ ا٤ُٚ طٞرٞح ػْ ٍرٌْ حٓظـلَٝح هّٞ ٣ٝخ 

 " ٓـ٤َٖٓ

٣َخ"     َٝ  ِّ ْٞ ٝح هَ َُ لِ ـْ ظَ ْٓ ْْ  ح ٌُ رَ َْ "  ٌْٓ٘ ٠٠ٓ ػٔخ " ٍَ ِٚ  طُٞرُٞح ػُ , حُٜ٘ٞف رخُظٞرش, طٔظوزِٞٗٚ ك٤ٔخ " ا٤َُِْ

 . طؼخ٠ُ هللا ا٠ُ ٝح٩ٗخرش

 ؟ ح٫ٓظـلخٍ ػَٔحص 

o ًٌُْٗي كؼِظْ اًح كب  " َِ ِٓ َْ خءَ  ٣ُ َٔ َٔ ْْ  حُ ٌُ ح َػ٤َِْ  ٍ ح ٍَ ْي  رٜخ طوٜذ حُظ٢, ح٧ٓطخٍ رٌؼَس " ِٓ

 . ه٤َٛخ ٣ٌٝؼَ, ح٧ٍٝ

o " ْْ ًُ ْى ِِ َ٣ س   َٝ َٞ ْْ  ا٠َُِ هُ ٌُ طِ َٞ  ؟ " هٞس ٓ٘خ أٗي ٖٓ" : هخُٞح ٌُٜٝح, حُ٘خّ أهٟٞ ٖٓ ًخٗٞح كبْٜٗ " هُ

 . هٞطْٜ ا٠ُ هٞس ُحىْٛ, آٓ٘ٞح إ أْٜٗ كٞػيْٛ

o  " ٫َ ح َٝ ْٞ َُ َٞ َٖ "  ٍرٌْ ػٖ: أ١, ػ٘ٚ " طَظَ ٤ ِٓ َِ ـْ  ػ٠ِ ٓظـَث٤ٖ, ػزخىطٚ ػٖ ٓٔظٌز٣َٖ: أ١ " ُٓ

 .ٓلخٍٓٚ

 ؟ هٞٓٚ ػ٤ِٚ ٍى ٓخًح 

 ًخٕ إ  " رٔئ٤ٖ٘ٓ ُي ٗلٖ ٝٓخ هُٞي ػٖ آُٜظ٘خ رظخ٢ًٍ ٗلٖ ٝٓخ رز٤٘ش ؿجظ٘خ ٓخ ٛٞى ٣خ هخُٞح"    

 ػ٠ِ طيٍ, رآ٣ش حُ٘ز٢ ٣ؤط٢ إٔ ح٬ُُّ رَ, ُِلن ٫ُٓش ؿ٤َ كٌٜٙ, ٣وظَكٜٞٗخ حُظ٢ حُز٤٘ش رخُز٤٘ش هٜيْٛ

 كبٗٚ. ًُي ك٢ ًٌرٞح كوي, رخُٜلش هخُٚ ُٔخ طٜ٘ي, رز٤٘ش ٣ؤطْٜ ُْ أٗٚ هٜيْٛ ًخٕ ٝإ. رٚ ؿخء ٓخ ٛلش

 . حُزَ٘ ٓؼِٚ ػ٠ِ ٣ئٖٓ ٓخ, ح٣٥خص ٖٓ, ٣ي٣ٚ ػ٠ِ هللا ٝرؼغ ا٫, ُوٞٓٚ ٗز٢ ؿخء ٓخ

, ٛخُق ػَٔ رٌَ ٝح٧َٓ, ُٚ ٣َٗي ٫ ٝكيٙ, هلل حُي٣ٖ ٩ه٬ٙ ا٣خْٛ ىػٞطٚ ا٫, آ٣ش ُٚ طٌٖ ُْ ُٝٞ   

 ٓغ, حٌَُٔ٘حص ٝأٗٞحع, ٝحُظِْ, ٝحُلٞحكٖ, رخهلل حَُ٘ى ٖٓ, ٤ًْٓ هِن ًَ ػٖ ٝح٢ُٜ٘, ؿ٤َٔ ٝهِن

 ٌُل٠, ٝأٛيهْٜ حُوِن ُو٤خٍ ا٫ طٌٕٞ ٫ حُظ٢, حُٜلخص ٖٓ, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ, ٛٞى ػ٤ِٚ ٓ٘ظَٔ ٛٞ ٓخ

 . ٛيهٚ ػ٠ِ, ٝأىُش آ٣خص رٜخ

 رؼٞ ٣َحٛخ حُظ٢, حُوٞحٍم ٓـَى ٖٓ أًزَ, ح٣٥ش ٌٛٙ إٔ ٣َٕٝ, ح٧ُزخد ٝأُٝٞ, حُؼوٍٞ أَٛ رَ   

 . كو٢ حُٔؼـِحص ٢ٛ, حُ٘خّ

 ؟ ٛيهش ػ٠ِ طيٍ حُظ٢ ح٣٥ش ٢ٛ ٓخ 

 ك٢ ٣َٜم ٝٛٞ. أػٞحٕ ٫ٝ أٜٗخٍ ُٚ ٤ُْ, ٝحكي ٗوٚ أٗٚ, ٛيهٚ ػ٠ِ حُيحُش ٝر٤٘خطٚ, آ٣خطٚ ٖٝٓ

ِْضُ  ا٢ِِّٗ" : ُْٜ ٣ٝوٍٞ, ٣ٝؼـِْٛ, ٣ٝ٘خى٣ْٜ, هٞٓٚ ًَ َٞ ر٢ِّ هللَاِ  َػ٠َِ طَ ٍَ  ْْ ٌُ رِّ ٍَ  ُْٜ ح٣ٌُٖ, ح٧ػيحء ْٝٛ. " َٝ

 ٓزخٍ ٫ٝ, ٌٓظَع ؿ٤َ ٝٛٞ, ًخٕ ٣َ١ن رؤ١, حٍُ٘ٞ ٖٓ ٓؼٚ ٓخ ا١لخء ٣َ٣ٝيٕٝ, ٝحُـِزش حُٔطٞس

 . ٣ؼوِٕٞ ُوّٞ ٣٥خص ًُي ك٢ إ, حُٔٞء ٖٓ ر٢٘ء ٣٘خُٞٙ إٔ ٣ويٍٕٝ ٫ ػخؿِٕٝ ْٝٛ, رْٜ

 َٛ ؟ ُيػٞطٚ ٛٞى هّٞ حٓظـخد  

خ"  ٝهُْٜٞ    َٓ َٝ  ُٖ ٢ًِ َْٗل ٍِ ْٖ  آَُِٜظَِ٘خ رِظَخ ُِيَ  َػ ْٞ  أهٔض ٓخ ح١ٌُ, هُٞي ُٔـَى آُٜظ٘خ ػزخىس ٗظَى ٫: أ١"  هَ

خ" . رِػْٜٔ ر٤٘ش ػ٤ِٚ َٓ َٝ  ُٖ َٖ  َُيَ  َْٗل ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ , ا٣ٔخْٜٗ ك٢, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛٞى,, ُ٘ز٤ْٜ ْٜٓ٘ طؤ٤٣ْ ٌٝٛح " رِ

 .٣ؼٜٕٔٞ ًلَْٛ ك٢ ٣ِحُٕٞ ٫ ٝأْٜٗ
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 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛٞى ٝٛلٞح رٔخًح   

    " ْٕ ٍُ  اِ حىَ  ا٫َِ "  ك٤ي " َٗوُٞ ََ ُٞ  حْػظَ ُٔٞء   آَُِٜظَِ٘خ رَْؼ  رٔخ طٌٜٟ كَٜص, ٝؿٕ٘ٞ روزخٍ أٛخرظي: أ١ " رِ

, حُلن رؤكن ؿخء ح١ٌُ, حُوِن أٛيم ؿؼِٞح ٤ًق, حُظخ٤ُٖٔ هِٞد ػ٠ِ ١زغ ٖٓ كٔزلخٕ. ٣ؼوَ ٫

 . ػْٜ٘ كٌخٛخ هللا إٔ ٫ُٞ ػْٜ٘ كٌخ٣ظٜخ ٖٓ حُؼخهَ ٣ٔظل٢ حُظ٢, حَُٔطزش رٌٜٙ

 َٛ ؟ أُٜظْٜ ه٢٘ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛٞى  

, أًٟ آُٜظْٜ ٖٓ ٫ٝ, ْٜٓ٘ ٤ٜ٣زٚ ٫ أٗٚ, حُٞػٞم ؿخ٣ش ٝحػن أٗٚ, ٝح٬ُّٔ ح٬ُٜس ػ٤ِٚ, ٛٞى ر٤ٖ   

ِٜيُ  ا٢ِِّٗ" : كوخٍ ْٗ َُٜيٝح هللَاَ  أُ ْٗ ح ١َِء   أ٢َِّٗ َٝ خ رَ َٔ ِٓ  َٕ ًُٞ َِ ْ٘  " ط٘ظ٢َٗٝ ٫ ػْ ؿ٤ٔؼخ ك٤ٌي٢ٗٝ ىٝٗٚ ٖٓ * طُ

 " ْٖ ِٓ  ِٚ ٤ٌُِي٢ِٗٝ ُىِٝٗ خ كَ ٤ؼ  ِٔ َْ "  ٢٘ٓ رٜخ طظٌٕٔ٘ٞ ٣َ١ن رٌَ, ًٌِْ ح٠ٍَُ ا٢ُ ح١ِزٞح: أ١ " َؿ  ٫َ  ػُ

 ِٕ ٝ َُ ِْ٘ظ  .طِٜٕٔٞ ٫: أ١ " طُ

 ؟ ٛٞى ٓغ ح٬ُّٔ ٛٞ ٓخ  

ِْضُ  ا٢ِِّٗ"     ًَ َٞ ر٢ِّ"  هللا ػ٠ِ ًِٚ أ١َٓ ك٢ حػظٔيص: أ١ " هللَاِ  َػ٠َِ طَ ٍَ  ْْ ٌُ رُّ ٍَ  هخُن ٛٞ: أ١ " َٝ

خ" . ٍرخٗخ ح١ٌُ ٝٛٞ, ٝا٣خًْ ٝٓيرَٗخ, حُـ٤ٔغ َٓ  ْٖ َٞ  ا٫َِ  َىحرَش   ِٓ ُٛ   ٌ ٤َظَِٜخ آِه ِٛ  طٌٖٔ ٫ٝ طظلَى ك٬ " رَِ٘خ

, ِٓطٌْ كبٕ, ًُي ػ٠ِ طويٍٝح ُْ, ػ٢ِ ٣ِٔطٌْ ُْ ٝهللا, ر٢ ح٣٩وخع ػ٠ِ ؿ٤ٔؼخ حؿظٔؼظْ كِٞ. ربًٗٚ ا٫

 . أٍحىٛخ كِلٌٔش

    " َٕ ر٢ِّ اِ ح١   َػ٠َِ ٍَ ََ ِٛ   ْ ظَو٤ِ ْٔ  َٝٗػٚ, ٝهيٍٙ ه٠خثٚ ك٢ ٝكٔي, ٝكٌٔش, ٝه٢ٔ, ػيٍ ػ٠ِ: أ١ " ُٓ

 ػ٤ِٚ ٣ٝؼ٠٘, ٣لٔي حُظ٢, حُٔٔظو٤ْ حَُٜح١ ػٖ أكؼخُٚ طوَؽ ٫. ٝػوخرٚ, ٝػٞحرٚ ؿِحثٚ ٝك٢, ٝأَٓٙ

 .رٜخ

 ٌٙٛ ؟ طوخٍ ٓظ٠ ( ٓٔظو٤ْ َٛح١ ػ٠ِ ٍر٢ إ ر٘خ٤ٛظٜخ آهٌ ٛٞ ا٫ ىحرش ٖٓ ٓخ)  ح٣٥ش 

 . ًَرظٚ هللا ٣لَؽ هللا كزؤًٕ ٝر٤و٤ٖ ٣ٌٍَٝٛخ ح٣٥ش ٌٛٙ ٣وَأ ْٝٛ ٤ٟٝن ًَد ك٢ حُؼزي ًخٕ اًح

 " ْٕ ِ ح كَب ْٞ َُ َٞ ْْ  كَوَيْ "  ا٤ُٚ ىػٞطٌْ ػٔخ"  طَ ٌُ ظُ ـْ خ أَْرَِ ِْضُ  َٓ ِٓ ٍْ ِٚ  أُ ْْ  رِ ٌُ  . ٗؤٌْٗ ٖٓ طزؼش ػ٢ِ ٣زن كِْ " ا٤َُِْ

ظَْوِِقُ "  ْٔ َ٣ ر٢ِّ َٝ خ ٍَ  ٓ ْٞ ْْ  هَ ًُ ََ  . ٤ٗجخ رٚ ٣ًَٕ٘ٞ ٫ٝ, رؼزخىطٚ ٣وٕٞٓٞ"  َؿ٤ْ

 " ٫َ َٝ  َُٚٗٝ َُّ ٤ْج خ ط٠َُ  . حُؼخ٤ٖٛ ٓؼ٤ٜش ط٠َٙ ٫ كخهلل, ا٤ٌُْ ٣ؼٞى اٗٔخ, ًٍَْٟ كبٕ"  َٗ

 . "  كؼ٤ِٜخ أٓخء ٖٝٓ كِ٘لٔٚ ٛخُلخ ػَٔ ٖٓ"  حُطخثؼ٤ٖ ١خػش ط٘لؼٚ ٫ٝ

 " َٕ ر٢ِّ اِ َِّ  َػ٠َِ ٍَ ٢ْء   ًُ  . " َكل٤ِع   َٗ

   (ؿ٤ِع ػٌحد ٖٓ ٝٗـ٤٘خْٛ ٓ٘خ رَكٔش ٓؼٚ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ ٛٞىح ٗـ٤٘خ أَٓٗخ ؿخء ُٝٔخ  ) 

خ"  َٔ َُ َٗخ َؿخءَ  َٝ َُ ْٓ خ"  حُظ٢, حُؼو٤ْ ح٣َُق ربٍٓخٍ ػٌحر٘خ: أ١"  أَ َٓ  ٍُ ٌَ ْٖ  طَ ٢ْء   ِٓ ِٚ  أَطَضْ  َٗ  َؿَؼَِْظُٚ  ا٫َِ  َػ٤َِْ

 ِْ ٤ ِٓ ََ خُ ًَ  " . 

٤َْ٘خ"  ـَ ح َٗ َٖ  ُٛٞى  ٣ ٌِ حَُ ُ٘ٞح َٝ َٓ َؼُٚ  آ ش   َٓ َٔ ْك ََ َ٘خ رِ  ٛٞى هللا ك٘ـ٠ ,٣٘ـ٤ْٜ هللا إٔ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػٖ هللا ىكخع ٖٓ "ِٓ

 . حُٜخُل٤ٖ ػزخىٙ ٣َكْ هللا ٖٓ رَكٔش ٓؼٚ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ

" ْْ ٤َْ٘خُٛ ـَ َٗ  ْٖ حد   ِٓ ٌَ  .ٓٔخًْٜ٘ ا٫ ٣َٟ ٫ كؤٛزلٞح" ,  ػخى"  رـ هللا أكِٚ, ٗي٣ي ػظ٤ْ: أ١ " َؿ٤ِِع   َػ

 .  ٝؿزَٝطْٜ ٝهٞطْٜ أؿٔخىْٛ هٞس ٓغ ط٘خٓذ ؿ٤ِع ؿخءص ٝٛ٘خ

 ؟ ٬ًْٜٛ ٓزذ ٓخ 
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ِْيَ "     طِ ْْ  رِآ٣َخصِ  َؿَلُيٝح"  ٧ْٜٗ ْٜٓ٘ رظِْ, أٝهغ ٓخ رْٜ هللا أٝهغ ح٣ٌُٖ"  َػخى   َٝ ِٜ رِّ  ٓخ" : هخُٞح ٌُٜٝح"  ٍَ

ح"  ٝؿليٝح ػخٗيٝح ٝاٗٔخ, ُيػٞطٚ ٓظ٤وٕ٘ٞ أْٜٗ, رٌٜح كظز٤ٖ. " رز٤٘ش ؿجظ٘خ ْٞ َٜ َػ َٝ  َُِٚ ُٓ ٍُ " ,ٕ٧ ٖٓ 

 .ٝحكيس ىػٞطْٜ ٧ٕ, ح٤َُِٖٓٔ ؿ٤ٔغ ػ٠ٜ كوي, ٫ٍٞٓ ػ٠ٜ

حطَزَُؼٞح"  َٝ  ََ ْٓ َِّ  أَ ًُ   ٍ ْٖ " . رخُـزَٝص هللا ػزخى ػ٠ِ ٓظ٢ِٔ: أ١"  َؿزَخ . هللا ٣٥خص ٓؼخٗي: أ١"  ٣َي   َػ

 . هللا أٌِْٜٛ ؿَّ ٫ ا٬ًْٜٛ ٣َ٣ي, ُْٜ ؿخٕ ًَ ٝحطزؼٞح, ػ٤ِْٜ ٝٓ٘لن ٗخٛق ًَ كؼٜٞح

  "أُْطزُِؼٞح ِٙ  ك٢ِ َٝ ٌِ ٤َْٗخ َٛ  ؟ ًُي ٣ٌٕٞ ٤ًق  " َُْؼَ٘ش   حُيُّ

َّ "  ٣ِلوْٜ ًّٝ, رٚ ٣ًٌَٕٝ ًًَ, ح٤ُ٘٘ؼش ٝأهزخٍْٛ, حُوز٤لش ٧ٝٗزخثْٜ ا٫, ٝؿ٤َ ٝهض ٖٓ كٔخ    ْٞ َ٣ َٝ 

شِ  َٓ ُْو٤َِخ َٕ  أ٫ََ " . ُؼ٘ش أ٠٣خ ُْٜ " ح ح اِ ٝح َػخى  َُ لَ ًَ  ْْ رَُٜ  أ٫ََ " . ٍٝرخْٛ ٍُٝهْٜ هِوْٜ ٖٓ ؿليٝح: أ١ " ٍَ

ح ِّ  َُِؼخى   رُْؼي  ْٞ  .َٗ ًَ ٖٓ ٝهَرْٜ ه٤َ ًَ ػٖ هللا أرؼيْٛ: أ١ " ُٛٞى   هَ

 ٛخُق ٝٗز٤ْٜ ػٔٞى هٜش  

 ( ٛخُلخ أهخْٛ ػٔٞى ٝا٠ُ)

ا٠َُِ"  أٍِٓ٘خ أ١ ٞىَ  َٝ ُٔ  . حُوَٟ ٝٝحى١, حُلـَ ٣ٌٕٔ٘ٞ ح٣ٌُٖ, حُٔؼَٝكٕٞ, حُؼخ٤ٗش ػخى: ْٝٛ " ػَ

 " ْْ خ" , حُ٘ٔذ ك٢ " أََهخُٛ خُِل   . ٝكيٙ هللا ػزخىس ا٠ُ ٣يػْٞٛ, ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٍُٝٓٞٚ هللا ػزي " َٛ

 " ٍَ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ خ"  حُي٣ٖ ُٚ ٝأهِٜٞح, ٝكيٝٙ: أ١ " هللَاَ  حْػزُُيٝح هَ َٓ  ْْ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ   ٚ ُٙ  اَُِ َُ , حُٔٔخء أَٛ ٖٓ ٫ " َؿ٤ْ

 . ح٧ٍٝ أَٛ ٖٓ ٫ٝ

 " َٞ ُٛ  ْْ ًُ ؤَ َ٘ ْٗ َٖ  أَ ِٓ  ِٝ ٍْ ْْ "  ٜٓ٘خ هِوٌْ: أ١ " ح٧َْ ًُ ََ َٔ ظَْؼ ْٓ ح  ػ٤ٌِْ ٝأٗؼْ, ك٤ٜخ حٓظوِلٌْ: أ١ " ك٤َِٜخ َٝ

, ٗجظْ ٓخ ٝطلَػٕٞ, ٝطٍِػٕٞ, ٝطـَٕٓٞ, طزٕ٘ٞ, ح٧ٍٝ ك٢ ٌٌْٝٓ٘, ٝحُزخ١٘ش حُظخَٛس, رخُ٘ؼْ

 ك٢ رٚ طًَ٘ٞح ك٬, ًُي ؿ٤ٔغ ك٢ ُٚ ٣َٗي ٫ أٗٚ كٌٔخ. ٜٓخُلٜخ ٝطٔظـِٕٞ, رٔ٘خكؼٜخ ٝط٘ظلؼٕٞ

 . ػزخىطٚ

 " ُٙٝ َُ لِ ـْ ظَ ْٓ  . ػٜ٘خ ٝأهِؼٞح, ٝحُٔؼخ٢ٛ, ٝحَُ٘ى, حٌُلَ ٖٓ, ٌْٓ٘ ٛيٍ ٓٔخ " كَخ

 " َْ ِٚ  طُٞرُٞح ػُ  . ٝح٩ٗخرش, حُٜ٘ٞف رخُظٞرش ا٤ُٚ حٍؿؼٞح: أ١ " ا٤َُِْ

 " َٕ ر٢ِّ اِ ٣َِذ   ٍَ ٤ذ   هَ ـِ , ٓئحُٚ ربػطخثٚ ٣ـ٤زٚ. ػزخىس ىػخء أٝ, ٓٔؤُش ىػخء ىػخٙ ٖٓٔ ه٣َذ: أ١ " ُٓ

 . حُؼٞحد أؿَ, ػ٤ِٜخ ٝاػخرظٚ, ػزخىطٚ ٝهزٍٞ

 ؟ حُوَد أٗٞحع ٢ٛ ٓخ  

 ٝٛٞ, حُوِن ؿ٤ٔغ ٖٓ, رؼِٔٚ هَرٚ, حُؼخّ كخُوَد. ٝهخٙ, ػخّ: ٗٞػخٕ طؼخ٠ُ هَرٚ إٔ ٝحػِْ   

ُٖ " : طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حًٌٍُٔٞ َْٗل دُ  َٝ ََ ِٚ  أَْه ْٖ  ا٤َُِْ ِٓ  َِ ٣ٍِيِ  َكْز َٞ ُْ , ػخري٣ٚ ٖٓ هَرٚ, حُوخٙ ٝحُوَد.  " ح

يْ "  طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حًٌٍُٔٞ ٝٛٞ, ٝٓلز٤ٚ, ٝٓخث٤ِٚ ـُ ْٓ ح َِدْ  َٝ حْهظَ ح" : هُٞٚ ٝك٢, ح٣٥ش ٌٛٙ ٝك٢ " َٝ ًَ اِ َٝ 

ؤََُيَ  ٣َِذ   كَب٢ِِّٗ َػ٢ِّ٘ ِػزَخِى١ َٓ سَ  أُِؿ٤ذُ  هَ َٞ  ٝاؿخرظٚ, طؼخ٠ُ اُطخكٚ ٣وظ٢٠ هَد, حُ٘ٞع ٌٝٛح " حَُيحعِ  َىْػ

 " .  حُٔـ٤ذ"  حٓٔٚ"  حُو٣َذ"  رخٓٔٚ, ٣وَٕ ٌُٜٝح, طْٜحَُٔحى ٝطلو٤وٚ, ُيػٞحطْٜ

 ؟ ػ٤ِْٜ ٍى ٓخًح  

 ٝهخرِٞٙ, ىػٞطٚ ػ٤ِٚ ٍىٝح, ٝكيٙ هلل ح٩ه٬ٙ ك٢ ٍٝؿزْٜ, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛخُق ٗز٤ْٜ أَْٓٛ كِٔخ   

 .حُٔوخرِش أٗ٘غ

خُِقُ  ٣َخ هَخُُٞح"     ْ٘ضَ  هَيْ  َٛ ح ك٤َِ٘خ ًُ ّ ٞ ُؿ َْ َٓ  ََ ح هَْز ٌَ  ٌٝٛح. ٝحُ٘لغ حُؼوَ ك٤ي ٝٗئَٓ َٗؿٞى ً٘خ هي: أ١ " َٛ

. هٞٓٚ ه٤خٍ ٖٓ ٝأٗٚ, ح٤ُْ٘ ٝٓلخٖٓ ح٧ه٬م رٌٔخٍّ ٓؼَٝكخ ُحٍ ٓخ أٗٚ, ٛخُق ُ٘ز٤ْٜ, ْٜٓ٘ ٜٗخىس
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 أٗي, ٠ٜٓٔٞٗخ حُظ٢, حُٔوخُش ٌٛٙ هخُٞح, حُلخٓيس أٛٞحءْٛ ٣ٞحكن ٫ ح١ٌُ, ح٧َٓ رٌٜح ؿخءْٛ ُٔخ, ٌُٝ٘ٚ

: ػ٘ٚ هخُٞٙ ٓخ, ًٝٗزٚ. ه٤َ ٓ٘ي ٣َؿ٠ ٫ رلخُش َٝٛص, ك٤ي ظ٘٘خ أهِلض ٝح٥ٕ, ًخ٬ٓ ً٘ض هي

َْٜ٘خَٗخ" ْٕ  أَطَ خ َْٗؼزُيَ  أَ , ػوُْٜٞ ك٢ هيف ٤ًق, ٛخُق ك٢ حُويف أػظْ ٖٓ, ٌٛح إٔ ٝرِػْٜٔ " آرَخُإَٗخ ٣َْؼزُيُ  َٓ

, ح٧كـخٍ ٖٓ ٤ٗجخ ٣ـ٢٘ ٫ٝ, ٠٣َ ٫ٝ ٣٘لغ ٫ ٖٓ, ػزخىس ػٖ ٣ٜ٘خْٛ ٤ًٝق, ح٠ُخ٤ُٖ آرخثْٜ ٝػوٍٞ

 . ٝٗلٞٛخ ٝح٧ٗـخٍ

, ح١ٌُ, ٣ٍِ٘ ىحثٔخ ػ٤ِْٜ ٝاكٔخٗٚ, طظَٟ ػ٤ِْٜ ٗؼٔٚ طٍِ ُْ ح١ٌُ, ٍرْٜ هلل حُي٣ٖ ربه٬ٙ ٝأَْٓٛ   

 . ٛٞ ا٫ ح٤ُٔجخص ػْٜ٘ ٣يكغ ٫ٝ, ٓ٘ٚ ا٫, ٗؼٔش ٖٓ رْٜ ٓخ

اََِٗ٘خ"     خ َٗي   َُل٢ِ َٝ َٔ ِٚ  طَْيُػَٞٗخ ِٓ ٣َِذ   ا٤َُِْ  هِٞر٘خ ك٢ ٓئػَح ٌٗخ, ا٤ُٚ ىػٞط٘خ ك٤ٔخ ٗخ٤ًٖ ُُ٘خ ٓخ: أ١ " ُٓ

 .ًُي ك٢ ًٌرش ْٝٛ, ٫طزؼٞٙ, ا٤ُٚ ىػخْٛ ٓخ ٛلش, ػِٔٞح ُٞ أْٜٗ ٝرِػْٜٔ. ح٣َُذ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣ش (ٗٙ) : 

o إَٔ أَِػظُيَ  ا٢ِِّٗ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٠ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔش ٓخ  َٕ ٌُٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ِِِٛ خ ـَ ُْ  ؟(ٛٞى( ٙٗ) ح

َٕ  إَٔ أَِػظُيَ  ا٢ِِّٗ)    ٌُٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ِِِٛ خ ـَ ُْ ُْو٠َ) ٝهخٍ حُـخ٤ِٖٛ, ٖٓ طٌٕٞ ُج٬ ٣ؼ٢٘( ٛٞى( ٙٗ) ح أَ َٝ 

ِٝ  ك٢ِ ٍْ ٢َ  ح٧َْ ِٓ ح َٝ ٤يَ  إَٔ ٍَ ِٔ ْْ  طَ ٌُ  ًٔخ رٌْ ط٤ٔي ُج٬ أٝ رٌْ ط٤ٔي إٔ ًَحٛش أ١ رٌْ ط٤ٔي إٔ (رِ

 ط٤ٔي ُج٬ أٝ رٌْ ط٤ٔي إٔ ًَحٛش ٣وُٕٞٞ رٌْ ط٤ٔي ُج٬ حَُٝح٢ٓ؟ أُو٠ ُٔخًح حُٔؼ٠٘ حُ٘لخس, ٣وٍٞ

ْْ  كَبِٕ) رٌْ ٌَُٞٗخ َُ َ٣  ِٖ ُؿ٤َِْ ٍَ   َ ُؿ ََ ِٕ  كَ أَطَخ ََ ْٓ ح َٝ ٖ َٔ ِٓ  َٕ ْٞ َٟ َْ َٖ  طَ ََٜيحء ِٓ ُّ٘ ََ  إَٔ حُ خ ط٠َِ َٔ ََ  ْاْكَيحُٛ ًِّ ٌَ  كَظُ

خ َٔ ٟ اِْكَيحُٛ ََ  . ط٠َ ُج٬ أٝ اكيحٛٔخ ط٠َ إٔ ًَحٛش( حُزوَس( 8ٕٕ) ح٧ُْه

 (9ٗ) آ٣ش : 

o طِي) ٛٞى ٍٓٞس ٝك٢( حُـ٤ذ أٗزخء ٖٓ ًُي) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُلَم ٓخ ٖٓ 

 ؟(حُـ٤ذ أٗزخء

 ٝاٗٔخ هٜش ؿٔغ ٤ُٔض ٢ٛٝ ًٌَٓ هَٜٚ ًِٝٔش ػيى ًِٔش ٓؼَ ًٌَٓ حُوَٜٚ ًِٔش   

 ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ؿخء ٝهي. حُٔوٜٞٙ أ١ حُٔلؼٍٞ حْٓ رٔؼ٠٘ أ١ حَُٔى رٔؼ٠٘ ٛ٘خ حُوَٜٚ

ُٖ ) حٍُٔٞس أٍٝ ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ُّٚ  َْٗل َٖ  َػ٤َِْيَ  َٗوُ َٔ ِٚ  أَْك َٜ ُْوَ خ ح َٔ َك٤َْ٘خ رِ ْٝ ح ا٤َُِْيَ  أَ ٌَ َٕ  َٛـ آ َْ ُْوُ  ح

إِ ٖ ًُ٘ضَ  َٝ ِٓ  ِٚ َٖ  هَْزِِ ِٔ َُ  َٖ خك٤ِِِ ـَ ُْ  كـخءص ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣ٞٓق هٜش ٢ٛ ٝحكيس هٜش ٢ٛٝ {(ٖ} ح

ُِيَ )( ًُي) رخٓظويحّ ح٣٥ش ًَ  ْٖ ٤ْذِ  أَٗزَخء ِٓ ـَ ُْ ِٚ  ح خ ا٤َُِْيَ  ُِٗٞك٤ َٓ ْْ  ًُ٘ضَ  َٝ ِٜ ًْ  ََُي٣ْ ُؼٞحْ  اِ َٔ ْْ  أَْؿ ُٛ ََ ْٓ ْْ  أَ ُٛ َٝ 

 َٕ ٝ َُ ٌُ ْٔ  إٔ كخهظ٠٠ ح٧ٗز٤خء هَٜٚ ٖٓ ٓـٔٞػش ك٤ٜخ ؿخء كوي ٛٞى ٍٓٞس ك٢ أٓخ ,{(ٕٓٔ} ٣َ

ِْيَ )( طِي) رخٓظويحّ ح٣٥ش طؤط٢ ْٖ  طِ ٤ْذِ  أَٗزَخء ِٓ ـَ ُْ خ ا٤َُِْيَ  ُِٗٞك٤َٜخ ح َٜخ ًُ٘ضَ  َٓ ُٔ ٫َ  أَٗضَ  طَْؼَِ ُٓيَ  َٝ ْٞ  هَ

ٖ ِٓ  َِ ح هَْز ٌَ َْ  َٛـ زِ ْٛ َٕ  كَخ َُْؼخهِزَشَ  اِ َٖ  ح ظَو٤ِ ُٔ ِْ ُِ {ٗ9)}. 

 آ٣ش (٘ٙ) : 

o (خ َٓ َٝ ٖ ِٝ  ك٢ِ َىآرَش   ِٓ ٍْ هَُٜخ هللّاِ  َػ٠َِ ا٫َِ  ح٧َ ُْ ٍِ  ُْ ٣َْؼَِ َٛخ َٝ ََ ظَوَ ْٔ َىَػَٜخ ُٓ ْٞ ظَ ْٔ ُٓ َٝ   َ ٖ   ًِظَخد   ك٢ِ ًُ ز٤ِ ُّٓ 

خ( )ٛٞى( ٙ) َٓ ٖ َٞ  ا٫َِ  َىآرَش   ِٓ ُٛ   ٌ ٤َظَِٜخ آِه ِٛ َٕ  رَِ٘خ ر٢ِّ اِ ح١   َػ٠َِ ٍَ ََ ِٛ   ْ ظَو٤ِ ْٔ  ٓخ( ٛٞى( ٙ٘) ُّٓ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٓؼ٬ ؟ رخ٩ٗٔخٕ ٤ُْٝ رخُيحرش ح٫ٓظٜ٘خى ى٫ُش
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 ٝحُيٝحد ىحرش ح٩ٗٔخٕ ىحرش, ٠ٔٔ٣ ؿ٤َٙ أٝ اٗٔخٕ ٖٓ ح٧ٍٝ ػ٠ِ ٣يدّ  ٓخ ًَ حُيحرش   

 . ػخٓش ٌٛٙ ىحرش ٠ٔٔ٣ ح٧ٍٝ ػ٠ِ ٣يد ٓخ ًَ ىحرّش ح٧هَٟ

 آ٣ش (ٙٓ) : 

o حُزيح٣ش ٗلْ ريأص حُؼ٬ػش ٝحُوٜٚ ٓي٣ٖ ٝػٔٞى ػخى هٜش هٜٚ ػ٬ع ك٢ ٛٞى ٍٓٞس 

ا٠َُِ) ْْ  َػخى   َٝ ح أََهخُٛ ا٠َُِ(( )ٓ٘) ُٛٞى  ٞىَ  َٝ ُٔ ْْ  ػَ خ أََهخُٛ خُِل  ا٠َُِ(( )ٔٙ) َٛ َٝ  َٖ ْي٣َ َٓ  ْْ َؼ٤ْز خ أََهخُٛ ُٗ 

ح أ٫ََ ) ح٣٥ش حٗظٜض ػْ ((8ٗ) ِّ  َُِّؼخى   رُْؼي  ْٞ ح أ٫ََ ) ح٣٥ش ٝك٢ ((ٓٙ) ُٛٞى   هَ ٞىَ  رُْؼي  ُٔ  ٝك٢ ((8ٙ) ُِّؼَ

ح أ٫ََ ) ح٣٥ش َٖ  رُْؼي  ْي٣َ َٔ خ ُِّ َٔ ٞىُ  رَِؼَيصْ  ًَ ُٔ  (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٛٞى؟ هّٞ ػخى هخٍ ُٔخًح ((9٘) ػَ

أََُٗٚ ) ػخى ًَ ٤ُْٝ ػخى ٖٓ هْٔ ٛٞ ٛٞى كوّٞ هّٞ ٖٓ أًؼَ ػخى هخُٞح ػخى, ٖٓ أًؼَ ػخى    َٝ 

َِْٛيَ  ح أَ  رخٌُحص ٛئ٫ء. ٌٛح ك٢ ه٤َ ٓٔخ ٌٛح ح٥هَس, ػخى ٛ٘خُي ٧ٕ( حُ٘ـْ( ٓ٘) ح٠َُُٝ٧ْ َػخى 

 . ؿٔخػظْٜ ٖٓ ٤ُٔٞح أهَٟ ػخى ٛ٘خُي ٧ٕ

 آ٣ش (ٕٙ) : 

o ٛٞى (ٕٙ)٣َٓذ ا٤ُٚ طيػٞٗخ ٓٔخ ٗي ُل٢ ٝاٗ٘خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُز٤خ٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ حُلَم ٓخ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ؟( ارَح٤ْٛ(9)ا٤ُٚ طيػٞٗ٘خ ٓٔخ ٗي ُل٢ ٝإ) طؼخ٠ُ ٝهُٞٚ

 كخ٬ٌُّ ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ أٓخ( طيػٞٗخ) رِلع كـخء ٛخُق هٜش ك٢ ح٬ٌُّ ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش ك٢   

 (.طيػٞٗ٘خ) هُٞٚ ؿخء ٌُح حََُٓ ٖٓ ٓـٔٞػش ػْ

 أٝ ٓ٘يىس حُٕ٘ٞ ًخٗض ٓٞحء ُِظ٤ًٞي طؤط٢ اٗخ , آًي ٛٞ( اّٗ٘خ) ٣ؤط٢ ػ٘يٓخ أٗٚ ٣زيٝ ح١ٌُ   

( ُٝظٌٞٗخ  ) ُِظ٤ًٞي ؼخٍح٧ك آهَ ٝك٢( اٗ٘خ) ح٧ٓٔخء أٍٝ ك٢ طؤط٢ هي حُظ٤ًٞي ٕٗٞ؛ ٓوللش

( ّٖ  ( .٤ٌُٛز

 كِٞ( اٗ٘خ) حُظ٤ًٞي ٓوخّ ٝك٢( اٗ٘خ) حُظل٤َٜ ٓوخّ ك٢: ٓؼ٤٤ٖ٘ طلظَٔ( اٗ٘خ) ٗوٍٞ ٝػ٘يٓخ   

َ ٛخُق هٜش إٔ ُٞؿيٗخ حٍُٔٞط٤ٖ ك٢ حُوٜظ٤ٖ هَأٗخ ّٜ  حُظل٤َٜ كخهظ٠٠ ًؼ٤َح   ك٤ٜخ طؼخ٠ُ ك

 ك٢ حُوٜش إً( اٗ٘خ) رِلع حُظ٤ًٞي كـخء أٗيّ  ًخٕ ٛخُق هّٞ ك٢ حُظ٣ٌٌذ ًٌُٝي( اٗ٘خ) حٓظويحّ

 ٓٞؿِ ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ ح٬ٌُّ ر٤٘ٔخ ٛٞى ٍٓٞس ك٢ أٗيّ  ٝحُظ٣ٌٌذ أ١ٍٞ ٛخُق هٜش

 (.اٗخ) ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ حُظ٤ًٞي ٣وظ٢٠ ُْٝ( اٗ٘خ) رـ ٛٞى ٍٓٞس ك٢ حُظ٤ًٞي كخهظ٠٠

 آ٣ش (ٙٙ) : 

o ٍٝىص ( ْٞ ْٖ  ٣َْلظَِي١ َُ حدِ  ِٓ ٌَ ٌ   َػ جِ ِٓ ْٞ َ٣  ِٚ ْٖ ( )حُٔؼخٍؽ( ٔٔ) رِز٤َِ٘ ِٓ َٝ  ِ١ ِْ ٌ   ِه جِ ِٓ ْٞ  ًِٔش (ٛٞى( ٙٙ) ٣َ

جٌ) ِٓ جٌ؟ ؿ٤َ ٌٍٓٔٞس ح٤ُْٔ (٣ٞ َٓ  (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٣ٞ

جٌ)     ِٓ  ٠ٓخف (٣ٞٓجٌ ػٌحد ٖٓ). رخٌَُٔس ٓـٍَٝ ٣ٌٕٞ ح٤ُّٞ ا٤ُٚ, ٠ٓخف ٢ٛ ٣ّٞ( ٣ٞ

ْٞ ) ا٤ُٚ ْٖ  ٣َْلظَِي١ َُ حدِ  ِٓ ٌَ ٌ   َػ جِ ِٓ ْٞ َ٣  ِٚ  ك٢ ٣ٌٕٞ ٫ ُٝٔخ ٓـٍَٝ ا٤ُٚ ٠ٓخف( حُٔؼخٍؽ( ٔٔ) رِز٤َِ٘

جٌ كٌِٔش ٜٓ٘ٞرخ , ٣ٌٕٞ ؿَ كخُش ِٓ جٌ ه١ِ ٖٓ) ا٤ُٚ ٠ٓٝخف ٠ٓخف ٣ٞ ِٓ ٞ٣.) 

 (7ٙ) آ٣ش : 

o ( ٌَ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞحْ  حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞحْ  حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ  آهَ ٓٞهغ ٝك٢( ٛٞى( 7ٙ) َؿخػِ

ٌَصِ ) أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞحْ  حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞحْ  حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ  أهٌ ر٤ٖ حُلَم ٓخ( ٛٞى( 9ٗ) َؿخػِ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٝى٣خٍْٛ؟ ٝىحٍْٛ ٝأهٌص
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خ) طؼخ٠ُ هخٍ ٛخُق هّٞ هٜش ك٢ ٛٞى ٍٓٞس ك٢. ٝأهٌص أهٌ حُظ٤ًٌَ ٛ٘خُي    َٔ َٗخ َؿخءَ  كََِ َُ ْٓ  أَ

٤َْ٘خ ـَ خ َٗ خُِل  َٛ  َٖ ٣ ٌِ حَُ ُ٘ٞح َٝ َٓ َؼُٚ  آَ ش   َٓ َٔ ْك ََ َ٘خ رِ ِٓ  ْٖ ِٓ َٝ  ِ١ ِْ ٌ   ِه جِ ِٓ ْٞ َ٣  َٕ رَيَ  اِ ٍَ  َٞ ُٛ  ُّ١ِٞ ُْوَ ُِ  ح ٣ِِ َُْؼ ( ٙٙ) ح

 ٌَ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞح حُ ْٛ ْْ  ك٢ِ كَؤَ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ ْٕ ( 7ٙ) َؿخػِ ؤَ ًَ  ْْ ح َُ ْٞ َ٘ ـْ َٕ  أ٫ََ  ك٤َِٜخ ٣َ ٞىَ  اِ ُٔ  ػَ

ٝح َُ لَ ًَ  ْْ رَُٜ ح أ٫ََ  ٍَ ٞىَ  رُْؼي  ُٔ خ) هخٍ ٗؼ٤ذ هٜش ك٢ ,((8ٙ) ُِؼَ َٔ َُ َٗخ َؿخءَ  َٝ َُ ْٓ ٤َْ٘خ أَ ـَ َؼ٤ْز خ َٗ ُٗ  َٖ ٣ ٌِ حَُ َٝ 

ُ٘ٞح َٓ َؼُٚ  آَ ش   َٓ َٔ ْك ََ َ٘خ رِ ٌَصِ  ِٓ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞح حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ ْٕ ( 9ٗ) َؿخػِ ؤَ ًَ 

 ْْ ح َُ ْٞ َ٘ ـْ ح أ٫ََ  ك٤َِٜخ ٣َ َٖ  رُْؼي  ْي٣َ َٔ خ ُِ َٔ ٞىُ  رَِؼَيصْ  ًَ ُٔ ْٖ ) ٛخُق ك٢ هخٍ ٫كظ٘خ ُٞ ((9٘) ػَ ِٓ َٝ  ِ١ ِْ  ِه

  ٌ جِ ِٓ ْٞ ْٖ ) ٗؼ٤ذ هّٞ ك٢ ٣وَ ُْ (٣َ ِٓ َٝ  ِ١ ِْ ٌ   ِه جِ ِٓ ْٞ ًَّ ٝحُو١ِ (٣َ  ُِظ٤ًٌَ أٗٔذ ٌٛح كبًٕ ٌٓ

 إٔ ح٬ُٔكع ٖٓ ٝػ٘يٗخ أَٓ ٌٛح. ٛخُق ٤ٓيٗخ ٓغ حُو١ِ رٔؼ٠٘ ٛ٘خ ح٤ُٜلش ٓظٌٕٞ( أهٌ)

 ٖٓ أٗي ح٤ُٜلش ظِٔٞح ح٣ٌُٖ أهٌ أٗٚ حُٔلَٝٝ ٣ؼ٢٘ حُظؤ٤ٗغ, ٖٓ أهٟٞ حُؼوٞرخص ك٢ حُظ٤ًٌَ

ْٖ ) أ٫ٝ   هخٍ ٤ًق؟ ح٤ُٜلش ظِٔٞح ح٣ٌُٖ ٝأهٌص ِٓ َٝ  ِ١ ِْ ٌ   ِه جِ ِٓ ْٞ  ٗؼ٤ذ, هّٞ ك٢ ٣وِٜخ ُْٝ (٣َ

َٕ ) ٝهخٍ رَيَ  اِ ٍَ  َٞ ُٛ  ُّ١ِٞ ُْوَ ُِ  ح ٣ ِِ َُْؼ  ٝح٧َٓ ٗؼ٤ذ ك٢ ٣وِٜخ ُْٝ ٛخُق هّٞ ٓغ ٝحُؼِس حُوٞس (ح

َٕ  أ٫ََ ) هخٍ ح٥هَ ٞىَ  اِ ُٔ ٝح ػَ َُ لَ ًَ  ْْ رَُٜ ح أ٫ََ  ٍَ ٞىَ  رُْؼي  ُٔ  ٬ٗكع إً. ٗؼ٤ذ هّٞ ك٢ ٣ًٌَٛخ ُْٝ (ُِؼَ

َٕ ) حُوٞس ٝٛق طؼخ٠ُ ٍر٘خ ًًَٝ ًٌَٓ ٝحُو١ِ حُو١ِ ًًَ أٗٚ رَيَ  اِ ٍَ  َٞ ُٛ  ُّ١ِٞ ُْوَ ُِ  ح ٣ ِِ َُْؼ  ػْ (ح

َٕ  أ٫ََ ) ٝٛٞ ٛخُق هّٞ ك٢ ٢ٓء آهَ أَٓ ًًَ ٞىَ  اِ ُٔ ٝح ػَ َُ لَ ًَ  ْْ رَُٜ ح أ٫ََ  ٍَ ٞىَ  رُْؼي  ُٔ  ك٢ أٓخ( ُِؼَ

 كبًٕ أٗي ٛخُق هّٞ ك٢ ٛلخص ٛ٘خُي إً( ُٔي٣ٖ رؼيح   أ٫) هخٍ ٍرْٜ ًلَٝح هخٍ ٓخ ٗؼ٤ذ

ْٖ ) هُٞٚ ٓغ أٗٔذ ٝٛٞ أٗي ٛخُق هّٞ ٓغ حُلؼَ ط٤ًٌَ ِٓ َٝ  ِ١ ِْ ٌ   ِه جِ ِٓ ْٞ  ٣ـُٞ حُِـش ك٤غ ٖٓ. (٣َ

 ٝطؤ٤ٗؼٚ ط٤ًٌَٙ ٣ـُٞ حُٔـخ١ُ ٝحُٔئٗغ ٓـخ١ُ ٓئٗغ حُٜلش ٧ٕ أ٫ٝ   حُلؼَ ٝطؤ٤ٗغ ط٤ًٌَ

 ك٢ ٝحُظؤ٤ٗغ ٟٓٞغ ك٢ حُظ٤ًٌَ حهظخٍ ُٔخًح حُٔئحٍ ٌُٖ اٌٗخٍ ك٤ٜخ ٤ُْ حُِـش ك٤غ ٖٓ ٌٛح

( ظِٔٞح ح٣ٌُٖ) ٝحكيس حُلٞحَٛ ٝكظ٠ اٌٗخٍ ك٤ٚ ٤ُْ حُِـش ك٤غ ٖٓ أٓخ حُٔئحٍ ٌٛح ٟٓٞغ؟

 .ط٤ًٌَٙ ٣ـُٞ كو٤و٤خ   ٓئٗؼخ   ًخٕ ُٞ كظ٠ ٝحُلخػَ حُلؼَ ر٤ٖ طلَٜ حُظ٢ ٌٛٙ

o كخَٟ.ى) ؟ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ( ى٣خٍْٛ)ٝ( ىحٍْٛ) ًِٔظ٢ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠

 ُْ  ٛٞطخ   طٔٔغ كؤٗض حَُؿلش ٖٓ أًؼَ ٓيحٛخ ٣ٝزِؾ حَُؿلش ٖٓ ٝأّْٛ  أَٗٔ ٢ٛ ح٤ُٜلش   

 كبٜٗخ ٌُح آهَ ٌٓخٕ ك٢ ٣ُٔٔغ حُٜٞص ٌُٖ ٌٓخٕ ك٢ ٣لَٜ ُُِحٍ أٝ ًخٗلـخٍ ك٤ٚ طٌٖ

 ٌُٜٝح حَُؿلش ٖٓ أًؼَ ٣ٔظي حُٜٞص إٔ ٝحُٔؼِّٞ حَُؿلش ٖٓ أًؼَ ٝطزِؾ أًزَ ػيىح   ط٤ُٜذ

 7ٙ ح٣٥ش ك٢ ًٔخ ح٤ُٜلش ٓغ( ى٣خٍْٛ) ًِٔش حٓظويحّ ؿخء ٌُح ػي٣يس ى٣خٍ ك٢ طئػَ ك٢ٜ

ٌَ ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ 9ٗ ٝح٣٥ش أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞحْ  حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞحْ  حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ خ( )َؿخػِ َٔ َُ َٝ 

َٗخ َؿخء َُ ْٓ ٤َْ٘خ أَ ـَ َؼ٤ْزخ   َٗ ُٗ  َٖ ٣ ٌِ حَُ ُ٘ٞحْ  َٝ َٓ َؼُٚ  آ ش   َٓ َٔ ْك ََ َ٘خ رِ ٌَصِ  َٓ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞحْ  حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞحْ  حُ ْٛ َ  كَؤ

ْْ  ك٢ِ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ  ًِٔش حٓظويحّ ؿخء ٌُح كو٢ ٌٓخٜٗخ ك٢ طؤػ٤َٛخ ك٤ٌٕٞ حَُؿلش أٓخ , (َؿخػِ

ُْ ) ح٧ػَحف ٍٓٞس ك٢ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حَُؿلش ٓغ( ىحٍْٛ) ْطُٜ ٌَ ْؿلَشُ  كَؤََه ََ زَُلٞحْ  حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ  َىح

 َٖ ٤ ِٔ ُْ ) 9ٔٝ 78 آ٣ش( َؿخػِ ْطُٜ ٌَ ْؿلَشُ  كَؤََه ََ زَُلٞحْ  حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  َىح ٤ ِٔ  طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٌُٝي( َؿخػِ

رُُٞٙ ) ٌَ ٌَ ُْ  كَ ْطُٜ ٌَ ْؿلَشُ  كَؤََه ََ زَُلٞح حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  َىح ٤ ِٔ  ك٢ طَى ُْٝ. 7ٖ آ٣ش حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس (َؿخػِ

. حَُؿلش حُؼٌحد ٓغ ا٫( ىحٍْٛ) ًِٔش طَى ُْٝ رخ٤ُٜلش حُؼٌحد ٓغ ا٫ ى٣خٍْٛ ًِٔش حُوَإٓ

 .حُٔٞؿٞى حُؼوخد ١ز٤ؼش ا٠ُ ػخثي ٌٝٛح
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o خ) ك٤ٌ٘ رؼـَ طؼخ٠ُ هخٍ َٓس ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ هٜش ك٢ َٔ َ   َؿخء إَٔ َُزِغَ  كَ ـْ ٌ   رِِؼ ( 9ٙ) َك٤ِ٘

حؽَ ) ٤ٖٔٓ َٝٓس (ٛٞى ََ ِٚ  ا٠َُِ كَ ِِْٛ خء أَ ـَ َ   كَ ـْ ٖ   رِِؼ ٤ ِٔ  ى٫ُش ٓخ (حٌُح٣ٍخص( ٕٙ) َٓ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)؟ح٫هظ٬ف

َىًٚ ٣وطَ ح١ٌُ ح١ُٞ٘ٔ ٛٞ كخُل٤ٌ٘ ح٤ُٖٔٔ ٛٞ حُل٤ٌ٘     ٤ٖٔٓ طؼ٢٘ ك٤ٌ٘ كٌِٔش ىٛ٘ٚ أ١ َٝ

َىًٚ, ٣وطَ كخٍح   ُحٍ ٝٓخ ١ٞ٘ٓٝ  حُٜلخص ٖٓ ٛلش ح٤ُٖٔٔ ٝك٤ٌ٘, ٤ٖٔٓ ر٤ٖ ط٘خهٞ ٫ َٝ

 أك٤خٗخ   حُؼخى١ ٬ًٓ٘خ ك٢ كظ٠ حُؼَر٤ش حُِـش ك٢ ىحٍؽ ٌٝٛح. ر٤ْٜ٘ ط٘خهٞ ٫ٝ طؼخٍٝ ٫ٝ

 طًٌَ َٝٓس كخؿش ٝه٤٠ض ٤ُِش ػ٘يْٛ ٝرو٤ض ك٬ٕ ػ٘ي ًٝٛزض رِي ا٠ُ ٓخكَص طوٍٞ

 ػ٠ِ طًَِ إٔ ط٣َي أٗض رخُظل٤َٜ, ٓؼ٢ َٜٝٓٝح ٢ُ ًٝرلٞح ك٬ٕ ا٠ُ ًٛزض كظوٍٞ ٌٓخٍْٜٓ

 .٢ٗء؟ أ١

 

 

 الىصبٌب العملٍت:

 َهللا ر٤ي حُٜيح٣ش ,ٛيح٣ظْٜ ٖٝٓ ُيػٞطي ظْٜحٓظـخر ػيّ ٖٓ طؤ٢ٓ ك٬ ػ٤ِٜخ ٝحُؼزخص حُيػٞس ػ٠ِ حُٜز 

 ٝح٠ُٜ٘ رخُٔؼَٝف ح٧َٓ ػٖ ظوخ٢ًُط ٫,  حٌَُٔ٘ ػٖ ٝح٠ُٜ٘ رخُٔؼَٝف ح٧َٓ ػ٤ِي كو٢ أٗض

 ( .  حٓظ١َٔ, ) حٌَُٔ٘

 ك٢ حُظ٤ٔٔش ػ٠ِ ح١٧لخٍ ٝػٞى١ رخهلل حٓظؼ٢٘٤ أٍٓٞى ؿ٤ٔغ ٝك٢ حٍُِ٘ٝ ٝػ٘ي حًَُٞد ػ٘ي حُظ٤ٔٔش 

 هللا ٣ؼ٤٘ي هللا ْٓ ُٚ كو٢ُٞ كظلٜخ ٣ٔظطغ ُْ ػِزش كظق ١لِي ١ِذ اًح,  هيٝطْٜ كؤٗض أٍْٓٞٛ ؿ٤ٔغ

 . حُٔؼ٤ٖ ٝٛٞ ح٧َٓ ر٤يٙ هللا إٔ هللا رْٔ ه٢ُٞ كظلٜخ أٍىص اًح ٝأٗض كظلٜخ ػ٢ِ

 أك٠َ ٖٓ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف حرٖ كٌٜح ٜٓظي١ ؿ٤َ ػخٙ حرٖ ُي٣ٚ ُٖٔ ػِحء ك٤ٚ حر٘ٚ ٓغ ٗٞف هٜش 

 . ٣ٝؼ٣ِْٜ ٣ـزَْٛ إٔ رؼزخىٙ هللا ُطق ٖٓ ٌٛح ًخكَ ٝحر٘ٚ حُؼِّ أُٞ ٖٝٓ حََُٓ

 ٖٓ ط٢ِٔٔ إٔ ٝأ٠٣خ ح٬ُّٔ اك٘خء طؼَك٢ ُْ ٖٝٓ طؼَك٤ٖ ٖٓ ػ٠ِ ط٤ِٖٔٔ أٗي أ١ ح٬ُّٔ هللا أٓٔخء 

 ٣َٚأهز أكي ػٖ ػلٞص اًح ٓؼ٬ ٓطٔج٤ٖ٘ آ٤ٖ٘ٓ حؿؼِْٜ ٣ٝوخكٞٗي ٣و٘ٞٗي طـؼِْٜ ٫ ٝططٔجْٜ٘ حُ٘خّ

 أهزَٙ ُٖ ٌُٖٝ ػ٘ٚ ػلٞص أٗخ ٓٞهلٚ ٖٓ ىٍّ ٣ؤهٌ كظ٠ أهزَٙ ُٖ طو٢ُٞ ٫ٝ ٚٓخٓلظ ٝأٗي رؼلٞى

 .  ػ٘ٚ ػلٞص ٝأٗي رخ٧ٖٓ أهز٣َٚ ٫ ٣ظؼع كظ٠

 ٝحٓؤ٢ُ حٌُؼ٤َ حُو٤َ حُزًَش ٝح٩ه٬ٙ حُزًَش حٍُه٢٘ حُِْٜ ػِٔي ك٢ ىحثٔخ حُزًَش هللا حٓؤ٢ُ حُزًَش 

 حؿؼ٢ِ٘ حُِْٜ ٝح٫ٝ٧ى حُؼَٔ ٝرًَش حَُُم ٝرًَش حُؼَٔ ٝرًَش,  رًَظٚ ٣َُهي إٔ حُوَحٕ رًَش هللا

 .  ً٘ض ٓخ ك٤غ ٓزخٍى

 ٍح٥كخص ٖٓ ٣ِْٝٔ حُزيٕ ٣ٝوٟٞ حُٔطَ ٣ٍِٝ٘ حُ٘لْ ٣ٝطٔجٖ حُْٜ ٣ٝلَؽ حَُُم ٣ـِذ ح٫ٓظـلخ 

 .  ٝح٧َٓحٝ

 ػ٠ِ هللا ٣طزغ ػْ كٞم رؼ٠ٜخ حٌُٗٞد طظَحًْ ٫ كظ٠ هللا حٓظـل١َ ٓخ طٌٗز٤ٖ أٍٝ ٣وظٚ ٢ًٗٞ ىحثٔخ

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ٧ٕ رخُظٞرش حٌُٗذ ٣زخَٕٗٝ حُٜخُل٤ٖ هللا ٝػزخى ٝح٬ُٔٓش حُؼخك٤ش هللا ٗٔؤٍ هِزي
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َ   .ًٗذ.. ُٝٚ ا٫ ػزي ٓخ ٖٓ ٣وٍٞ ِْٝٓ  أٓخ رخُظٞرش حٌُٗذ ٣ظزؼٕٞ ح٤ُوظ٤ٖ حُٜخُل٤ٖ ٌُٖ ٣ٌٗذ ً

 . هِزٚ ؿ٢ِ ٣ٝطزغ طظَحًْ حٌُٗٞد ٣ـؼَ حُـخكَ

 ًَٞهللا ٣ويٍ ٓخ طؼ٤ِٖٔ ٧ٗي  هللا رو٠خء ٝح٢ٍٟ رخ٧ٓزخد حػ٢ِٔٝ هللا ا٠ُ َىٓأ ك٢ٟٞ هللا ػ٠ِ حُظ 

 ا٫ ُ٘خ ٣ويٍ ٫ هللا ٧ٕ  طؼ٤ِٔ٘ٚ ٫ ه٤َ ٍٝحءٙ ٖٓ ٌُٖ َٗح ظخَٛٙ ًخٕ ُٝٞ كظ٠ ه٤َ ك٤ٚ ا٫ أَٓح ُي

 ٤ِٓحٕ ٌٛح ٣وَ ٝطٞطَى هِوي كبٕ حُظًَٞ كن هللا ػ٠ِ طًِٞظ٢ اًح ٌُُي ُ٘خ ٝأِٛق خُ٘ ه٤َ ٛٞ ٓخ

 . أٛٔي ٓخ ٣ٌل٤ي هللا ٝإٔ ُي ه٤َ ٛٞ ٓخ ا٫ ُي ٣ويٍ ُٖ هللا إٔ طؼ٤ِٖٔ ٧ٗي هللا ػ٠ِ طًِٞي

 حُٔـ٤ذ حُو٣َذ هللا  . 

 ٖٓ ه٣َزش ً٘ض ًِٝٔخ هللا ٖٓ هَري ٣ٌٕٞ ا٣ٔخٗي هيٍ ػ٠ِ ٧ٝحَٓٙ ٓٔظـ٤زش هللا ٖٓ ه٣َزش ً٘ض ًِٔخ

 .  ُي هللا ٣ٔظـ٤ذ هللا

 ه٣َزش ط٤ٌٖٗٞ كظ٠ حُٜخُلخص ٝحػ٢ِٔ ًٗٞري ١َٜ١ٝ هللا حٓظـل١َ حُظل٤ِش هزَ حُظو٤ِش ٖٓ ري ٫ ٖٓ 

 هَد ٝٛ٘خى ( ح٣ٍُٞي كزَ ٖٓ ا٤ُٚ أهَد ٝٗلٖ)  طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ػخّ هَد كٜ٘خى ٣ٝؼط٤ي ك٤لزي هللا

 .  ٝأ٤ُٝخثٚ حُٜخُل٤ٖ هللا ُؼزخى حُوخٙ حُوَد ( ٝحهظَد ٝحٓـي)  هخٙ

 أٝ ُي ٣ٔظـخدإٔ  ٓخأه٤َح  كب حَُحرلش أٗض ٧ٗي ػ٤ِي هللا ٗؼْ ٖٓ ٗؼٔش كٜٞ حُيػخء ٖٓ أًؼ١َ حُيػخء 

 ٌٛٙ ػ٤ِ٘خ َٜٓ إٔ ٍٝكٔظٚ رؼزخىٙ هللا ُطق ٖٓ ٌٛح حُو٤خٓش ٣ّٞ ُي ٣يهَ أٝ ٝٓٞء َٟ رٚ ٣يكغ

 ِٝٛظ٢ بًحك ٝحٌٍُ ح٫ٌٗٔخٍ حُيػخء ك٢ ٢ٗء ٝأْٛ حُٜخُل٤ٖ ػزخىٙ ٖٓ ه٣َذ كٜٞ هللا حىػ٠ ح٧ٍٓٞ

 . رخُو٤َ أرَٟ٘ حَُٔكِش ٌُٜٙ
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 (33) ( إلى اٌَت21مه اٌَت ): الرابعالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( هٜش ٛخُق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٓغ هٞٓٚ.8ٙ – ٔٙح٣٥خص ) 

 ٝحُز٘خء ح٩ػٔخٍ ١ِذ ٓؼ٘خٛخ حُظ٢( ح٫ٓظؼٔخٍ)  ًِٔش أٛزلض ح٧ٍٝ ك٢ ح٧ػيحء ٛ٘غ ٓخ ُز٘خػش   

 ػ٘ي ٝحُطـ٤خٕ حُظِْ طَحىف ٛخٍص حُظ٢ حٌُِٔش ا٠ُ ظِْٜٔ كخٓظي, حُ٘خّ ظِٔٞح ٧ْٜٗ, ٓٔوٞطش ًِٔٚ

 ٓزلخٗٚ أٍٟش ك٢ طؼخ٠ُ هلل حُؼزٞى٣ش ٗلون إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ٓؼَ٘ ر٘خ كل١َّ . حُِٖٓ ٌٛح ك٢ حٌُؼ٣َ٤ٖ

 .حُٔو٤ِٜٖ ػزخىٙ ٖٓ ٌُٕ٘ٞ

 ( 7ٙ – 9ٙح٣٥خص )ٓغ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ح٬ُٔثٌش طز٤َ٘ ػٖ طظليع حُظ٢ حُٔوطغ ٌٛح آ٣خص طؤط٢ 

 .ُظؼ٣ٌزْٜ ١ُٞ هّٞ ا٠ُ ًٛخرْٜ هزَ ح٬ُٔثٌش ٖٓ أ٤ٟخكش

 ( اؿَحّ هّٞ ١ُٞ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ. 8ٖ – 77ح٣٥خص )ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ١ُٞ ا٠ُ ح٬ُٔثٌش حٗظوِض حُٔوطغ ٌٛح ك٢ 

 ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ١ُٞ كخٓظوزِْٜ ,حُظخ٤ُٖٔ حُوّٞ ػٖ ٣َى ٫ ٫ُد ٝأٗٚ هٞٓٚ ػ٠ِ حُؼٌحد رٞهٞع ُظوزَٙ

 .ػ٤ٜذ ٣ّٞ رؤٗٚ حُ٘ي٣ي ح٤٠ُن ٌٛح ػٖ ٝػزَ, رْٜ حُٔظ٠ٍَ حٓظوزخٍ

 ٣َٜػٕٞ ٝٛخٍٝح,  ح٬ُٔثٌش ٖٓ رؤ٤ٟخكٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ١ُٞ هّٞ ػِْ ك٤ٖ حُوخ٤ٓش حُِلظش ؿخءص ُوي   

 ٖٓ ٤ٟٞكٚ ػ٠ِ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ١ُٞ هخف ٝهي. حُؼخ٤ُٖٔ ٖٓ أكيح   ٓزوٜخ ُْ حُظ٢ حُلخك٘ش ١خُز٤ٖ ا٤ُٚ

 .ًُي ٍك٠ٞح كطَطْٜ حٗظٌخّ رٔزذ ٌُٖ حُ٘ٔخء ٖٓ حُِٝحؽ ْػ٤ِٜ كؼَٝ هٞٓٚ

 ٫ ح١ٌُ ؿِحءْٛ ك٘خُٞح, ُِلطَس ٝٓوخُلش, ؿ٢ٔ٘ ًٌٗٝ ٖٓ حهظَكٞح ٓخ ؿِحء حُؼٌحد أٛخرْٜ ُوي   

 .ٌٓخٕ ٝأ١, ُٓخٕ أ١ ك٢ حُ٘خ٣ًٖ ٌَُ هيٝس ك٤ٚ ٛخٍٝح ح١ٌُ اؿَحْٜٓ ػ٠ِ ٗخٛيح   ٣ِحٍ

 ( هٜش ٗؼ٤ذ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٓغ هٞٓٚ. 9٘ – 8ٗح٣٥خص )ٌٙٛ ٤ٓؤط٢ ٝٓخ ٓخروخطٜخ ػٖ طوظِق حُوٜش 

 : ٣ؤط٢ ٓخ ٌٛح ٣ٝظ٠ٖٔ, حُٔؼخِٓش ك٢ ح٧ٓخٗش ه٤٠ش ٠ِػ طًَِ كغ رؼيٛخ

o ( ك٤ٜخ ىػٞس 8ٙ – 8ٗح٣٥خص ).ٚٓٞٗؼ٤ذ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٤ٜٗٝلظٚ ُو 

o ٣ٞحَٛ حُٔوطغ ٌٛح ل٢كٓؼٚ.  ُٝـخؿْٜ ُوٞٓٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗؼ٤ذ ٓـخىُش (9ٖ – 87) ح٣٥خص 

 -ٝطلزذ طٞىى ك٢- ط٤ًٌَْٛ زظيثخ  ٓ أكٖٔ ٢ٛ رخُظ٢ هٞٓٚ ٓـخىُش ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗؼ٤ذ هللا ٗز٢

 .طز٤٤٘ٚ ٣َ٣ي ٓخ ُْٜ ٣ٝز٤ٖ( هّٞ ٣خ) حٓظويٜٓخ ١خُٔخ ًِٔٚ ٓٔظويٓخ   حُوَر٠ رؤٝحَٛ

 

 :فىائذ وأسئلت تذبرٌت

 حُظ٤ٜٔي: 

 أىد كٜٞ,  ح٤٠ُق ّحاًَ أٜٛٔخ ٖٓ ٝحُظ٢ ح٧ه٬م ٌٓخٍّ ػزخىٙ ٖٓ ٣لذ ٣ًَْ ٓزلخٗٚ هللا ٧ٕ   

 ٝحُٜخُل٤ٖ ٝحُ٘ز٬ء ح٧ه٤خٍ هِن ٖٝٓ ح٤ُٝ٧ٖ ٖٓ٘ ٖٓ ٝٛٞ ح٬ٓ٩ّ ػ٤ِٚ ٝكغ ح٣َُ٘ؼش رٚ ؿخءص

 ٖٓ ٗز٢ طؼخ٠ُ هللا ٓيف ٝهي,  ُٞكيٙ ١ؼخٓٚ ٣ؤًَ إٔ ٣ؤٗق ْٜٓ٘ حُٞحكي ًخٕ كوي حُؼَد ٤ْٗ ٖٓ ٝٛٞ

 ٝحطوٌ)  طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُؼِٔخء رؼٞ هخٍ كظ٠,  ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ٝٛٞ ٤٠ُخكش اًَحٓٚ ك٢ أٗز٤خثٚ

 ٝكٖٔ ح٤٠ُق اًَحّ ك٢ ٍك٤غ أًٗٔٞؽ أ٤ٟخكٚ ٓغ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ٝهٜش(  ه٬٤ِ ارَح٤ْٛ هللا

)  حُٔوخٍ ٤١ٝذ رٚ رخُظَك٤ذ رخُوٍٞ ٣ٌٕٞ ٌٝٛح ٝاًَحٓٚ ح٤٠ُق ٌَُٓٚ ر٤خٕ ح٣٥خص ٝك٢,  حُللخٝس
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 رخُلؼَ ح٩ًَحّ ًٕٝٞ ح٩ًَحّ ٖٓ ٝؿٜش ك٢ ٝحُز٘خٗش حٓظوزخُٚ ٝكٖٔ رخ٤٠ُق كخُظَك٤ذ(  َٓكزخ

 ٝحُظَك٤ذ حُز٘خٗش ا٫ ٣َ٣ي ٫ كخ٤٠ُق,  ٝحَُ٘حد ُِطؼخّ كخؿظٚ َٝٓحػخس ُٚ ح٤٠ُخكش رظؼـ٤َ ًُٝي

 ٠٣ٝغ ًُي رؼٌْ رَ ٝحٍَُٔٝ رخُز٘خٗش ح٤٠ُق ٣ٔظوزَ ُْ اًح أٓخ,  ر٤ٔطخ   ٤ٗجخ ا٫ طو٢ٓٞ ُْ ُٞ كظ٠

 كخُز٘خٗش ٌُُي,  ح٤٠ُٔق ٌُٜح ٣ؤص ُْ أٗٚ ٣ظ٠٘ٔ ح٤٠ُق كبٕ ٧ٝٛ٘خف حُٔطخػْ ٖٓ حُؼظ٤ْ ح٢ُ٘ء ُٚ

 . ح٤٠ُق رٚ ٣وخرَ ٓخ أْٛ ح٫ٓظوزخٍ ٝكٖٔ

 ٫ كظ٠  ٤ٟ٧لٚ اٗؼخٍ ىٕٝ هل٤خ ٝأ٠٣خ ٣َٓؼخ ًٛخرخ ًٛذ أٗٚ ا٠ُ اٗخٍس كل٤ٚ ( أِٛٚ ا٠ُ كَحؽ)    

 .حُ٘خّ رؼٞ ٣لؼِٚ ٓخ رؼٞ ا٠ُ ٗ٘زٚ ٝٛ٘خ,  ٣لَؿْٜ

 

 ؟ هٞٓٚ ػ٠ِ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛخُق ٍى رٔخًح 

    " ٍَ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ ْْ  هَ أ٣َْظُ ٍَ ْٕ  أَ ْ٘ضُ  اِ َش   َػ٠َِ ًُ ْٖ  ر٤َِّ٘ ر٢ِّ ِٓ آطَخ٢ِٗ"  ٢٘ٓ ٣ٝو٤ٖ رَٛخٕ: أ١ " ٍَ َٝ  ُْٚ٘ ش   ِٓ َٔ ْك : أ١ " ٍَ

ْٖ "  ا٤ُٚ؟ طيػ٢٘ٗٞ ٝٓخ, ػ٤ِٚ أٗظْ ٓخ ػ٠ِ أكؤطخرؼٌْ: أ١, ٝٝك٤ٚ رَٓخُظٚ ػ٢ِ ٖٓ َٔ ٢ِٗ كَ َُ ُٜ ْ٘ َ٣  َٖ  هللَاِ  ِٓ

 ْٕ ٤ْظُُٚ  اِ َٜ خ َػ َٔ ٣ُِِي٢َِ٘ٗٝ كَ ََ  طَ َ   َؿ٤ْ ٤ ِٔ  .ٍَٟٝ, ٝطزخد هٔخٍ ؿ٤َ: أ١ " طَْو

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛخُق آ٣ش ٢ٛ ٓخ 

٣َخ"     َٝ  ِّ ْٞ ِٙ  هَ ٌِ ْْ  هللَاِ  َٗخهَشُ  َٛ ٌُ  ُْٜٝ, َٟػٜخ ٖٓ ًِْٜ ٣َ٘رٕٞ ػْ, ٣ٞٓخ حُزجَ ٖٓ َٗد ُٜخ " آ٣َش   َُ

َٝٛخ" . ٓؼِّٞ ٣ّٞ َٗد ٍُ ٌَ َْ  كَ ًُ ِٝ  ك٢ِ طَؤْ ٍْ ٫َ " . ٢ٗء ٝػِلٜخ ٓئٝٗظٜخ ٖٓ ػ٤ٌِْ ٤ُْ: أ١ " هللَاِ  أَ َٝ 

َٞٛخ ُّٔ َٔ ُٔٞء   طَ ْْ "  رؼوَ: أ١ " رِ ًُ ٌَ حد   ك٤ََؤُْه ٌَ ٣َِذ   َػ  " هَ

َٝٛخ"     َُ ٍَ  كََؼوَ ظَُؼٞح" : ٛخُق ُْٜ " كَوَخ َٔ ْْ  ك٢ِ طَ ًُ ٍِ ّ   ػ٬ََػَشَ  َىح ُِيَ  أ٣ََخ ْػي   ًَ َٝ  َُ ٌُٝد   َؿ٤ْ ٌْ  ٖٓ ري ٫ رَ " َٓ

 .ٝهٞػٚ

 َٛ ؟ حُؼٌحد ػ٤ِْٜ ٝهغ 

خ"     َٔ َٗخ َؿخءَ  كََِ َُ ْٓ ٤َْ٘خ"  حُؼٌحد رٞهٞع " أَ ـَ خ َٗ خُِل  َٛ  َٖ ٣ ٌِ حَُ ُ٘ٞح َٝ َٓ َؼُٚ  آ ش   َٓ َٔ ْك ََ َ٘خ رِ ِٓ  ْٖ ِٓ َٝ  ِ١ ِْ ٌ   ِه جِ ِٓ ْٞ َ٣ " 

ي ػ٘ هللا ٣يحكغ ا٣ٔخٗي رويٍ, آٓ٘ٞح ح٣ٌُٖ ػٖ ٣يحكغ هللا إ. ٝحُل٤٠لش ٝحُو١ِ حُؼٌحد ٖٓ ٗـ٤٘خْٛ: أ١

 " َٕ رَيَ  اِ ٍَ  َٞ ُٛ  ُّ١ِٞ ُْوَ ُِ  ح ٣ ِِ َُْؼ , ٝأطزخػْٜ حََُٓ ٝٗـ٠, حُطخؿ٤ش ح٧ْٓ أِٛي إٔ, ٝػِطٚ هٞطٚ ٖٝٓ " ح

" ٌَ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞح" . هِٞرْٜ كوطؼض"  حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ  ٫ هخٓي٣ٖ: أ١ " َؿخػِ

 .ُْٜ كَحى

 َٛ ْٜ؟ رخُي٤ٗخ حٓظٔظخػْٜ ٣٘لؼ  

    " ْٕ ؤَ ًَ  ْْ ح َُ ْٞ َ٘ ـْ  ٫ٝ, ك٤ٜخ أٗٔٞح ٫ٝ, ى٣خٍْٛ ك٢ طٔظؼٞح ٓخ - حُؼٌحد ؿخءْٛ ُٔخ - ًؤْٜٗ: أ١ " ك٤َِٜخ ٣َ

 ُْ ًؤٗٚ ٝح١ٌُ, ٣٘وطغ ح١ٌُ, حَُٔٓي١ حُؼٌحد ٝط٘خُْٜٝ, حُ٘ؼ٤ْ كخٍهْٜ هي حُيَٛ ٖٓ ٣ٞٓخ رٜخ ط٘ؼٔٞح

ٍِ٣ . 

  " أ٫ََ  َٕ ٞىَ  اِ ُٔ ٝح ػَ َُ لَ ًَ  ْْ رَُٜ   ؟ حُٔزذ كٔخ " ٍَ

ح أ٫ََ " . حُٔزَٜس ح٣٥ش ؿخءطْٜ إٔ رؼي ؿليٝٙ: أ١ ٞىَ  رُْؼي  ُٔ  ٖٓ رخهلل ٗٔظـ٤َ, ٝأًُْٜ أٗوخْٛ كٔخ " ُِؼَ

 .ٝه٣ِٜخ حُي٤ٗخ ػٌحد
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ هٜش  

 ٖٓ ؟ حُزَٟ٘ ٢ٛ ٝٓخ ؟ رخُزَٟ٘ ارَح٤ْٛ ؿخء ح١ٌُ  

َُوَيْ " : أ١    َُِ٘خ َؿخَءصْ  َٝ ُٓ َْ "  ٍُٓٞ٘خ, حٌَُحّ ح٬ُٔثٌش ٖٓ " ٍُ ٤ِٛ ح ََ ٟ"  حُو٤َِ " اِْر ََ ْ٘ ُْزُ : أ١ " رِخ

 . ربٓلن ك٤زَ٘ٝٙ, ارَح٤ْٛ ػ٠ِ ٣َٔٝح إٔ ٝأَْٓٛ, ١ُٞ هّٞ ٬ٛ٩ى هللا أٍِْٜٓ ك٤ٖ, رخُُٞي رخُز٘خٍس

خ هَخُُٞح"  ػ٤ِٚ ىهِٞح كِٔخ     ٓ ٬َ َٓ  ٍَ ّ   هَخ ٬َ  حُٔ٘ش ٢ٛ ٓخ.  ح٬ُّٔ ػِْٜ ٍٝى, ػ٤ِٚ ِٓٔٞح: أ١ " َٓ

  ؟ ُٝٔخًح ؟ ٣َ١وظٜخ ٝٓخ ؟ ٛ٘خ حًٌٍُٔٞس

 ٝأٗٚ, ح٬ٌُّ هزَ ح٬ُّٔ ٝإٔ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ِٓش ٖٓ ٣ٍِ ُْ ٝأٗٚ, ح٬ُّٔ َٓ٘ٝػ٤ش ٌٛح كل٢   

 رخُـِٔش ٍٝىٙ, حُظـيى ػ٠ِ حُيحُش, حُلؼ٤ِش رخُـِٔش ٬ْٜٓٓ ٧ٕ, ح٫رظيحء ٖٓ أرِؾ, حَُى ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢

 . حُؼَر٤ش ػِْ ك٢ ٓؼِّٞ ٛٞ ًٔخ ًز٤َ كَم ٝر٤ٜ٘ٔخ, ٝح٫ٓظَٔحٍ حُؼزٞص ػ٠ِ حُيحُش, ح٤ٔٓ٫ش

 ؟ أ٤ٟخكٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ  حٓظوزَ ٤ًق  

خ"     َٔ ْٕ "  ػ٤ِٚ ىهِٞح ُٔخ ارَح٤ْٛ " َُزِغَ  كَ َ   َؿخءَ  أَ ـْ ٌ   رِِؼ  ٤ٟ٧خكٚ كخٓظل٠َ, ُز٤ظٚ رخىٍ: أ١ " َك٤ِ٘

 .طؤًِٕٞ؟ أ٫: كوخٍ ا٤ُْٜ كوَرٚ, ٤ٔٓ٘خ حَُٟق ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخ ػـ٬

 ؟ أ٤ٟخكٚ ٖٓ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ كع ٫ ٓخًح  

خ"     َٔ أَٟ كََِ ٍَ  ْْ َُ  ٫َ  أ٣َِْي٣َُٜ ِٜ ِٚ  طَ ْْ "  ح٤٠ُخكش طِي ا٠ُ: أ١ " ا٤َُِْ ُٛ ََ ٌِ َٗ  َْ َؿ ْٝ أَ َٝ  ْْ ُْٜ٘  أْٜٗ ٝظٖ " ِه٤لَش   ِٓ

 .أَْٓٛ ٣ؼَف إٔ هزَ ًُٝي, ٌَٝٓٝٙ رَ٘ أطٞٙ

 ؟ أ٤ٟخكٚ ُٚ هخٍ ٓخًح   

َِْ٘خ اَِٗخ طََوقْ  ٫َ  هَخُُٞح"     ِٓ ٍْ ِّ  ا٠َُِ أُ ْٞ  .١ُٞ هّٞ ا٬ٛى ا٠ُ هللا أٍِٓ٘خ, هللا ٍَٓ اٗخ: أ١ " ١ُُٞ   هَ

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ حَٓأس ٓٞهق ٓخ  

أَطُُٚ "     ََ ْٓ ح ش  "  ارَح٤ْٛ ٝحَٓأس: أ١ " َٝ َٔ ٌَضْ "  أ٤ٟخكٚ طويّ " هَخثِ  ٝٓخ, رلخُْٜ ٓٔؼض ك٤ٖ " ك٠ََِل

 . طؼـزخ, رٚ أٍِٓٞح

 ؟ ح٬ُٔثٌش رَ٘طٜخ رٔخًح  

َٗخَٛخ"  َْ َ٘ َلخمَ  كَزَ ْٓ ِ ْٖ  رِب ِٓ حءِ  َٝ ٍَ َلخمَ  َٝ ْٓ  "٣َْؼوُٞدَ  اِ

 ؟ ٓٞهلٜخ ٓخ  

٣َِْظ٠َ ٣َخ هَخَُضْ "  ٝ ًُي ٖٓ كظؼـزض    أََٗخ أَأَُِيُ  َٝ َٝ   ُ ٞ ـُ ح َػ ٌَ َٛ خ رَْؼ٢ِِ َٝ ٤ْو   ٝؿٞى ٖٓ ٓخٗؼخٕ كٌٜحٕ " َٗ

َٕ "  حُُٞي ح اِ ٌَ ٢ْء   َٛ َ٘ ٤ذ   َُ ـِ  . " َػ

 ؟ ح٬ُٔثٌش ػ٤ِٜخ ٍى ٓخًح  

َٖ  هَخُُٞح"     ز٤ِ ـَ ْٖ  أَطَْؼ ِٓ  َِ ْٓ  ك٬, ٢ٗء ًَ ك٢ حُظخٓش ٤٘ٓجظٚ ُ٘لًٞ, ك٤ٚ ػـذ ٫ أَٓٙ كبٕ"  هللَاِ  أَ

 . حُٔزخٍى حُز٤ض ٌٛح ٧َٛ, ٤٠ٔ٣ٝٚ ٣يرَٙ ك٤ٔخ ٝهٜٞٛخ, ٢ٗء هيٍطٚ ػ٠ِ ٣ٔظـَد

 ؟ ح٬ُٔثٌش ُْٜ ىػض ٓخًح  

شُ "     َٔ ْك خطُُٚ  هللَاِ  ٍَ ًَ ََ رَ , ٝاكٔخٗٚ ه٤َٙ ٖٓ ح٣ُِخىس: ٢ٛٝ, ٝرًَخطٚ, ٝاكٔخٗٚ, ٍكٔظٚ طِحٍ ٫: أ١ " َٝ

٤ي   اَُِٗٚ ", حُؼزي ػ٠ِ  ح٢ُٜ٩ حُو٤َ ٝكٍِٞ ِٔ ٤ي   َك ـِ . ًٔخٍ ٛلخص, ٛلخطٚ ٧ٕ, حُٜلخص ك٤ٔي: أ١ " َٓ

 ػظٔش ٛٞ: ٝحُٔـي, ٓـ٤ي. ٝه٢ٔ, ٝػيٍ, ٝكٌٔش, ٝرَ, ٝؿٞى, اكٔخٕ, أكؼخُٚ ٧ٕ, ح٧كؼخٍ ك٤ٔي

 .ٝأػٜٔخ, ٝأطٜٔخ, أًِٜٔخ, ًٔخٍ ٛلش ًَ ٖٓ ُٝٚ؛ حٌُٔخٍ ٛلخص كِٚ, ٝٓؼظٜخ حُٜلخص
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 ســـــورة هـــــود

 ؟ ا٤ُٚ حُظلض ٓخًح حَُٝع ارَح٤ْٛ ػٖ ًٛذ إٔ رؼي  

خ"      َٔ َٛذَ  كََِ ًَ  ْٖ َْ  َػ ٤ِٛ ح ََ عُ  اِْر ْٝ ََ َؿخَءْطُٚ "  أ٤ٟخكٚ ه٤لش ٖٓ أٛخرٚ ح١ٌُ"  حُ َٝ ٟ ََ ْ٘ ُْزُ  حُظلض, رخُُٞي"  ح

, ك٤ٜخ رٖٔ أػِْ ٗلٖ هخُٞح, ١ُٞخ ك٤ٜخ إ" : ُْٜ ٝهخٍ. ١ُٞ هّٞ ا٬ٛى ك٢ حََُٓ ٓـخىُش ا٠ُ, ك٤٘جٌ

 " . حَٓأطٚ ا٫, ٝأِٛٚ ُ٘٘ـ٤٘ٚ

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ هللا ٝٛق رٔخًح  

    " َٕ َْ  اِ ٤ِٛ ح ََ ْ   اِْر  . حُـخ٤ِٖٛ ؿَٜ ػ٘ي, ؿ٠ذ ٝػيّ, ٛيٍ ٝٓؼش هِن ًٝ: أ١ " ََُل٤ِِ

حٙ  "     َٝ  . ح٧ٝهخص ؿ٤ٔغ ك٢ هللا ا٠ُ ٓظ٠َع: أ١ " أَ

٤ِ٘ذ  "      ًخٕ كٌُِي, ٓٞحٙ ػٖٔ ٝح٩ػَحٝ, ػ٤ِٚ ٝح٩هزخٍ, ٝٓلزظٚ رٔؼَكظٚ, هللا ا٠ُ ٍؿخع: أ١ " ُٓ

 .ر٬ًْٜٜ هللا كظْ ٖٓ ػٖ ٣ـخىٍ

 َٛ ٍ؟ كخثيس ارَح٤ْٛ ُـيح  

ُْ  ٣َخ" : ُٚ كو٤َ    ٤ِٛ ح ََ ْٝ  اِْر َِ ْٖ  أَْػ ح َػ ٌَ َُ  َؿخءَ  هَيْ  اَُِٗٚ "  حُـيحٍ"  َٛ ْٓ رِّيَ  أَ ْْ "  ر٬ًْٜٜ"  ٍَ اَُِٜٗ َٝ  ْْ ِٜ  آط٤ِ

حد   ٌَ َُ  َػ ُىٝى   َؿ٤ْ َْ  .ؿيحُي ك٢ كخثيس ك٬"  َٓ

 

  ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ١ُٞ هٜش  

خ"     َٔ َُ َُِ٘خ َؿخَءصْ  َٝ ُٓ ٢ءَ  ١ُُٞ خ" . أطٞح ُٔخ ارَح٤ْٛ ٖٓ ٛيٍٝح ح٣ٌُٖ ح٬ُٔثٌش: أ١ " ٍُ ِٓ  ْْ ِٜ  ٗن: أ١ " رِ

خمَ " . ٓـ٤جْٜ ػ٤ِٚ َٟ َٝ  ْْ ِٜ خ رِ ػ  ٍْ ًَ  ٍَ هَخ ح َٝ ٌَ َٛ   ّ ْٞ ٤ذ   ٣َ ِٜ  ٫ هٞٓٚ إٔ ػِْ ٧ٗٚ. كَؽ ٗي٣ي: أ١ " َػ

 . رزخُٚ هطَ ٓخ ٝهغ ٌُٜٝح, ٝحُـٔخٍ حٌُٔخٍ ؿخ٣ش ك٢, َٓى, ؿَى, ٗزخد ٍٛٞ ك٢ ٧ْٜٗ, ٣ظًَْٜٞٗ

 َٛ َٜ؟ رزخُٚ هطَ ٓخ ك  

َؿخَءُٙ "     َٝ  ُٚ ُٓ ْٞ َٕ  هَ ُػٞ ََ ْٜ ُ٣  ِٚ  ٓزوْٜ ٓخ حُظ٢, رخُلخك٘ش أ٤ٟخكٚ ٣َ٣يٕٝ, ٣ٝزخىٍٕٝ ٣َٔػٕٞ: أ١"  ا٤َُِْ

 . حُؼخ٤ُٖٔ ٖٓ أكي ا٤ُٜخ

 ؟ ْٜػ٤ِ ٍٝى ُوٞٓٚ هخٍ ٓخًح  

    " ٍَ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ َٖ  رََ٘خط٢ِ َُٛئ٫َءِ  هَ ُٛ  َُ ْْ  أ١ََْٜ ٌُ  ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٤ِٓٔخٕ ػَٝ ًٔخ ٌٝٛح, أ٤ٟخك٢ ٖٓ " َُ

 ٫ٝ, ٓ٘خُٜٖ ٓٔظ٘غ ر٘خطٚ إٔ ُٝؼِٔٚ. حُلن ٫ٓظوَحؽ, ك٤ٚ حُٔوظْٜ حُُٞي ٣٘ن إٔ حَُٔأط٤ٖ ػ٠ِ, ِْٝٓ

 . حٌُزَٟ حُلخك٘ش ٌٛٙ ىكغ, ح٧ػظْ ٝحُٔوٜٞى. ك٤ٜٖ ُْٜ كن

٫َ  هللَاَ  كَخطَوُٞح"     َٝ ٢ِٗٝ ُِ ٤ْل٢ِ ك٢ِ طُْو , ٤ٟل٢ ك٢ طَحػ٢ٗٞ إٔ ٝآخ, هللا طوٟٞ طَحػٞح إٔ آخ: أ١ " َٟ

َْ " . ػ٘يْٛ طو٢ِٗٝ ٫ٝ ْْ  أ٤ََُْ ٌُ ْ٘ ِٓ   َ ُؿ ٤ي   ٍَ ِٗ  َٓٝؿْٜ ػ٠ِ ى٤َُ ٌٝٛح. ٣ِٝؿًَْ, ك٤ٜ٘خًْ " ٍَ

 .ٝحَُٔٝءس حُو٤َ ٖٓ, ٝحٗل٬ُْٜ

 ؟ هٞٓٚ ػ٤ِٚ ٍى ٓخًح  

 " ٣َٗي ٓخ ُظؼِْ ٝاٗي كن ٖٓ ر٘خطي ك٢ ُ٘خ ٓخ ػِٔض ُوي هخُٞح"    

ضَ  َُوَيْ " : ُٚ " هَخُُٞح"     ْٔ خ َػِِ ْٖ  رََ٘خطِيَ  ك٢ِ ََُ٘خ َٓ اَِٗيَ  َكن   ِٓ َٝ  ُْ خ َُظَْؼَِ ٣َِيُ  َٓ  ٫ٝ, حَُؿخٍ ا٫ ٣َٗي ٫: أ١ " ُٗ

 .حُ٘ٔخء ك٢ ٍؿزش ُ٘خ

ٍَ "  ٝ, ٝح٬ُّٔ ح٬ُٜس ػ٤ِٚ ١ُٞ هِن كخٗظي " ٗي٣ي ًٍٖ ا٠ُ آ١ٝ أٝ هٞس رٌْ ٢ُ إٔ ُٞ هخٍ"     ْٞ  هَخ َُ 

 َٕ ْْ  ٢ُِ أَ ٌُ س   رِ َٞ ْٝ  هُ ١ِٝ أَ ٖ   ا٠َُِ آ ًْ ِي٣ي   ٍُ , حُٔلٔٞٓش ح٧ٓزخد رلٔذ ٌٝٛح. ُٔ٘ؼظٌْ, ٓخٗؼش ًوز٤ِش " َٗ

 , أكي ُوٞطٚ ٣وّٞ ٫ ح١ٌُ, هللا ٝٛٞ ح٧ًٍخٕ أهٟٞ ا٠ُ ٣ؤ١ٝ كبٗٚ, ٝا٫
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ ُظطٔج٘ٚ ح٬ُٔثٌش ُٚ هخُض ٓخًح. حٌَُد ٝحٗظي, ٓ٘ظٜخٙ ح٧َٓ رِؾ ُٔخ  

َُ  اَِٗخ ١ُُُٞ  ٣َخ" : ُٚ " هَخُُٞح"     ُٓ رِّيَ  ٍُ ْٖ " . هِزٚ ٤ُطٔجٖ, رلخُْٜ أهزَٝٙ: أ١ " ٍَ ُِٞح َُ ِٜ  . رٔٞء " ا٤َُِْيَ  ٣َ

 ح٬ُٔثٌش ٝأَٓ. حُٜزق رٔـ٢ء ١ُٞخ ٣ظٞػيٕٝ كخٗطِوٞح, أػ٤ْٜ٘ كطْٔ, رـ٘خكٚ ؿز٣ََ هخٍ ػْ   

َٖ  رِوِْطغ  "  رؤِٛٚ ١َٔ٣ إٔ, ١ُٞخ ِٓ  َِ  ػٖ حُزؼي ٖٓ ٤ُظٌٔ٘ٞح, رٌؼ٤َ حُلـَ هزَ ٓ٘ٚ رـخٗذ: أ١"  ح٤َُِْ

 . ه٣َظْٜ

 ؟ ٣ؼَٔ إٔ ١ُٞ ح٬ُٔثٌش أَٓص ٓخًح  

    " ٫َ ِْظَلِضْ  َٝ َ٣  ْْ ٌُ ْ٘  ا٫َِ " . ٍٝحءًْ ٓخ ا٠ُ طِظلظٞح ٫ٝ حُ٘ـخس ٌْٛٔ ٤ٌُٖٝ, رخُوَٝؽ رخىٍٝح: أ١"  أََكي   ِٓ

أَطَيَ  ََ ْٓ ٤زَُٜخ اَُِٗٚ  ح ِٜ خ"  حُؼٌحد ٖٓ"  ُٓ َٓ  ُْ خرَُٜ َٛ  أ٤ٟخف ػ٠ِ كظيُْٜ, ح٩ػْ ك٢ هٜٞٓخ ط٘خٍى ٧ٜٗخ"  أَ

َٕ " . أ٤ٟخف رٚ ٍِٗ اًح, ١ُٞ ُْ  اِ ِػَيُٛ ْٞ ْزقُ  َٓ ُّٜ َْ " : ُٚ كو٤َ, ًُي حٓظؼـَ, ١ُٞخ كٌؤٕ"  حُ ْزقُ  أ٤ََُْ ُّٜ  حُ

٣َِذ    " . رِوَ

 ؟ ػوٞرظْٜ ًخٗض ٓخًح  

خ"     َٔ َٗخ َؿخءَ  كََِ َُ ْٓ َِْ٘خ"  ك٤ْٜ ٝاك٬ُٚ, حُؼٌحد رٍِ٘ٝ"  أَ خكََِِٜخ َػخ٤ََُِٜخ"  ى٣خٍْٛ"  َؿَؼ  هِز٘خٛخ أ١"  َٓ

َٗخ"  ػ٤ِْٜ َْ طَ ْٓ أَ س   َػ٤ََِْٜخ َٝ ٍَ خ ـَ ْٖ  ِك ِٓ   َ ٤ ِـّ ٠ُْ٘ٞى  "  حُلَحٍس حُ٘ي٣يس حُ٘خٍ كـخٍس ٖٓ: أ١"  ِٓ  أ١"  َٓ

ش  "  .حُو٣َش ػٖ ٌٗ ٖٓ طظزغ, ٓظظخرؼش َٓ َٞ َٔ ْ٘يَ  ُٓ رِّيَ  ِػ " , ٝحُـ٠ذ حُؼٌحد ػ٬ٓش ػ٤ِٜخ, ٓؼِٔش: أ١"  ٍَ

خ َٓ َٝ  َ٢ِٛ  َٖ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ , ًلؼِْٜ ٣لؼِٞح إٔ, حُؼزخى ك٤ِلٌٍ" .  رِزَِؼ٤ي  "  ١ُٞ هّٞ ُلؼَ ٣٘خرٜٕٞ ح٣ٌُٖ"  حُظَخُِ

 .أٛخرْٜ ٓخ ٤ٜ٣زْٜ ُج٬

 

 ٗؼ٤ذ هّٞ هٜش  

  "ا٠َُِ"  ٝأٍِٓ٘خ أ١ " ٗؼ٤زخ أهخْٛ ٓي٣ٖ ٝا٠ُ َٝ  َٖ ْي٣َ  ك٢, ٓي٣ٖ ٣ٌٕٔ٘ٞ ح٣ٌُٖ, حُٔؼَٝكش حُوز٤ِش " َٓ

ْْ " . كِٔط٤ٖ أى٠ٗ َؼ٤ْز خ"  حُ٘ٔذ ك٢ " أََهخُٛ  . ػ٘ٚ ح٧هٌ ٖٓ ٣ٝظٌٕٔ٘ٞ, ٣ؼَكٞٗٚ ٧ْٜٗ " ُٗ

 ؟ ا٤ُٚ ىػخْٛ ٓخًح  

    " ٍَ ِّ  ٣َخ" : ُْٜ " هَخ ْٞ خ هللَاَ  حْػزُُيٝح هَ َٓ  ْْ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ   ٚ ُٙ  اَُِ َُ  ًخٗٞح كبْٜٗ. حُؼزخىس ُٚ أهِٜٞح: أ١ " َؿ٤ْ

٫َ : " كوخٍ ًُي ػٖ ٜٗخْٛ ٌُٜٝح, ٝح٤ُِٔحٕ ح٤ٌُٔخٍ ٣زؤٕٞ - ًَْٜٗ ٓغ - ًٝخٗٞح. ٣ًَٕ٘ٞ ٞح َٝ ُٜ ْ٘وُ  طَ

 ٍَ ٤َخ ٌْ ِٔ ُْ َٕ  ح ح َِ ٤ ِٔ ُْ ح  . رخُو٢ٔ ٝح٤ُِٔحٕ ح٤ٌَُ أٝكٞح رَ"  َٝ

ْْ  ا٢ِِّٗ"     ًُ ح ٍَ َ   أَ , أػطخًْ ٓخ ػ٠ِ هللا كخٌَٗٝح, ٝر٤ٖ٘ أٓٞحٍ ًٝؼَس, ٝٛلش, ًؼ٤َس ر٘ؼٔش أ١ " رَِو٤ْ

 . ػٌْ٘ ك٣ِ٤ِٜخ, هللا ر٘ؼٔش طٌلَٝح ٫ٝ

 ؟ كٌٍْٛ رٔخًح  

ا٢ِِّٗ"     ْْ  أََهخفُ  َٝ ٌُ حدَ  َػ٤َِْ ٌَ ّ   َػ ْٞ ِل٢٤   ٣َ  .رخه٤ش ٌْٓ٘ ٣زو٠ ٫ٝ, رٌْ ٣ل٢٤ ػٌحرخ: أ١ " ُٓ

  ؟ ُْٜ ٌٍٓ٘ ٧ٗٚ أَْٓٛ رٔخًح  

٣َخ"  َٝ  ِّ ْٞ كُٞح هَ ْٝ ٍَ  أَ ٤َخ ٌْ ِٔ ُْ َٕ  ح ح َِ ٤ ِٔ ُْ ح َٝ  ِ٢ ْٔ ُْوِ ٫َ " . طؼطٞٙ إٔ طَٟٕٞ ح١ٌُ رخُؼيٍ: أ١ " رِخ ُٔٞح َٝ َّ  طَْزَو  حَُ٘خ

 ْْ ٤َخَءُٛ ْٗ ٫َ " . ٝح٤ُِٔحٕ ح٤ٌُٔخٍ ر٘وٚ, رؤهٌٛخ كظَٔهٞٛخ, حُ٘خّ أ٤ٗخء ٖٓ ط٘وٜٞح ٫: أ١ " أَ ح َٝ ْٞ  طَْؼؼَ

ِٝ  ك٢ِ ٍْ َٖ  ح٧َْ ِي٣ ِٔ ْل  ٣ِٜٝي, ٝحُي٤ٗخ, ٝحُي٣ٖ, ٝحُؼوخثي, ح٧ى٣خٕ ٣لٔي, حُٔؼخ٢ٛ ػ٠ِ ح٫ٓظَٔحٍ كبٕ " ُٓ

 .ٝحَُ٘ٔ, حُلَع
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َ   هللَاِ  رَو٤َِض"     ْْ  َه٤ْ ٌُ  ٌُْ أَٓ ك٢ ططٔؼٞح ك٬. ٌُْ ٛٞ ٝٓخ, حُو٤َ ٖٓ ٌُْ هللا أرو٠ ٓخ ٣ٌل٤ٌْ: أ١ " َُ

ْٕ " . ؿيح ٌُْ ٟخٍ ٝٛٞ, ؿ٤٘ش ػ٘ٚ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ خ" . ح٣٩ٔخٕ رٔوظ٠٠ كخػِٔٞح " ُٓ َٓ ْْ  أََٗخ َٝ ٌُ  رَِلل٤ِع   َػ٤َِْ

 ٓخ كؤرِـٌْ, أٗخ ٝأٓخ, طؼخ٠ُ هللا, ٣للظٜخ ح١ٌُ ٝاٗٔخ. ػ٤ِٜخ ٤ًَٝٝ, ٧ػٔخٌُْ رلخكع ُٔض: أ١ "

 .رٚ أٍِٓض

 ؟ هٞٓٚ ػ٠ِ ٍى ٓخًح  

َؼ٤ْذُ  ٣َخ هَخُُٞح"     ٬َطُيَ  ُٗ َٛ ىَ  أَ َُ ُٓ ْٕ  طَؤْ ىَ  أَ َُ خ َْٗظ , ر٘ز٤ْٜ حُظٌْٜ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي هخُٞح: أ١"  آرَخُإَٗخ ٣َْؼزُيُ  َٓ

 . ُٚ ٝطظؼزي, هلل ط٢ِٜ أٗي ا٫, ُ٘خ ٤ُٜ٘ي ٓٞؿذ ٫ أٗٚ: ٬ًْٜٓ ٝٓؼ٠٘. ُٚ ٩ؿخرظْٜ ٝح٫ٓظزؼخى

 ك٤ٌق, ُي ٓٞحكن أٗٚ ا٫, ى٤َُ ػ٤ِٚ ٤ُْ ُوٍٞ, آرخإٗخ ٣ؼزي ٓخ ٗظَى إٔ ُ٘خ أك٤ٞؿذ, ًٌُي ً٘ض كبٕ   

ْٕ " : ُ٘خ هُٞي ٣ٞؿذ ٫ ًٌُٝي! ٝح٧ُزخد؟ حُؼوٍٞ أ٢ُٝ, ح٧هي٤ٖٓ آرخءٗخ ٝٗظَى, ٗظزؼي ََ  أَ  ك٢ِ َْٗلَؼ

حَُِ٘خ َٞ ْٓ  ٓخ ك٤ٜخ ٗلؼَ ِٗحٍ ٫ رَ, ك٤ٜخ حُٞحؿزش حُلوٞم ٝأىحء, ٝح٤ُِٔحٕ, ح٤ٌَُ ٝكخء ٖٓ, ُ٘خ هِض ٓخ " أَ

 . طَٜف ك٤ٜخ ُي ك٤ِْ, أٓٞحُ٘خ ٧ٜٗخ, ٗج٘خ

ْٗضَ  اَِٗيَ " : طٌْٜٜٔ ك٢ هخُٞح ٌُٜٝح    َ٧َ  ُْ َُْل٤ِِ ٤يُ  ح ِٗ ََ , هِن ُي, ٝحُٞهخٍ حُلِْ, ح١ٌُ أٗض اٗي: أ١ " حُ

 ٤ُْ: أ١, ؿ٢ ػٖ ا٫ ط٠ٜ٘ ٫ٝ, رَٗي ا٫ طؤَٓ ٫ٝ, ٍٗي ا٫ ػ٘ي ٣ٜيٍ ك٬, ٓـ٤ش ُي ٝحَُٗي

 . ٝحُـٞح٣ش رخُٔلٚ: حُٞٛل٤ٖ ٣ٌٖٛ رؼٌْ ٓٞٛٞف أٗٚ, ٝهٜيْٛ. ًٌُي ح٧َٓ

 ؟ ُْٜ هخٍ ٓخًح  

    " ْٕ ٣ٍِيُ  اِ
٬َفَ  ا٫َِ  أُ ْٛ خ ح٩ِْ ظَطَْؼضُ  َٓ ْٓ  ٝطٔظو٤ْ, أكٞحٌُْ طِٜق إٔ ا٫, حُٔوخٛي ٖٓ ٢ُ ٤ُْ: أ١ " ح

 . حٓظطخػظ٢ رلٔذ ٢ٗء, ٝكي١ ٢ُ حُوخٛش حُٔوخٛي ٖٓ ٢ُ ٤ُْٝ, ٓ٘خكؼٌْ

خ" : روُٞٚ ٌٛح ىكغ, ُِ٘لْ ط٤ًِش ٗٞع ك٤ٚ, ٌٛح ًخٕ ُٝٔخ    َٓ ك٤ِو٢ِ َٝ ْٞ  ٖٓ ٢ُ ٣لَٜ ٓخ: أ١ " رِخهلَلِ  ا٫َِ  طَ

ِٚ " . روٞط٢ ٫ٝ, رل٢ُٞ ٫, طؼخ٠ُ رخهلل ا٫ حَُ٘ ػٖ ٝح٫ٗلٌخى, حُو٤َ ُلؼَ حُظٞك٤ن ِْضُ  َػ٤َِْ ًَ َٞ : أ١ " طَ

ِٚ " . ًلخ٣ظٚ ك٢ ٝٝػوض, أ١ٍٞٓ ك٢ حػظٔيص ا٤َُِْ . حُؼزخىحص أٗٞحع ٖٓ, رٚ أ٢َٗٓ ٓخ أىحء ك٢ " أ٤ُِٗذُ  َٝ

 ح٫ٓظؼخٗش ْٝٛ, حُؼزي أكٞحٍ طٔظو٤ْ, ح٣َٓ٧ٖ ٝر٣ٌٜٖ. حُو٤َحص أكؼخٍ رٔخثَ ا٤ُٚ حُظوَد ٌٛح ٝك٢

 ,ا٤ُٚ ٝح٩ٗخرش, رَرٚ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 (7ٕ) آ٣ش : 

o ٍم ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخ ( َْ زُٞح رَ ـِ ْٕ  َػ ْْ  أَ ٍ   َؿخَءُٛ ٌِ ْ٘ ُٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ  ٍَ َٕ  كَوَخ ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ ح ح ٌَ ٢ْء   َٛ ٤ذ   َٗ ـِ  َػ

٣َِْظ٠َ ٣َخ هَخَُضْ ) ٛٞى ٍٓٞس ٝك٢(( ٕ) أََٗخ أَأَُِيُ  َٝ َٝ   ُ ٞ ـُ ح َػ ٌَ َٛ خ رَْؼ٢ِِ َٝ ٤ْو  َٗ  َٕ ح اِ ٌَ ٢ْء   َٛ َ٘ ٤ذ   َُ ـِ  َػ

ََ ) ٙ ٍٓٞس ٝك٢ ((7ٕ) ح اَُِٜ خ ح٥ََُِْٜشَ  أََؿَؼ حِكي  َٝ  َٕ ح اِ ٌَ ٢ْء   َٛ َ٘ خد   َُ ـَ  حُلَم؟ ٓخ ((٘) ُػ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٛلش أٝ حُٔزخُـش ٤ٛؾ ك٢ طيهَ ػـ٤ذ. ٝػيٓٚ حُظ٤ًٞي ػْ ٝى٫ُظٜخ حُؼَر٤ش ٤ٛؾ أ٫ٝ     

 كبًح ٣ٞ١َ ٌٛح ٗوٍٞ كؼ٤َ ٖٓ أًؼَ حُٔزخُـش ك٤غ ٖٓ كُّؼخٍ ٤ٛـش( كُّؼخٍ كؼخٍ, كؼ٤َ,) حُٔ٘زّٚ

 ٓ٘خٓزش رخػظزخٍ كؼ٤َ ٖٓ أرِؾ كؼخٍ ٓزخُـش, أٝ ٓ٘زٜش ٛلش كؼ٤َ. ١ٞحٍ ٗوٍٞ حُٔزخُـش أٍىٗخ

187



 

44 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٖٓ أًؼَ ح٧ُق كّٔيس حُٔؼ٠٘ ٣٘خٓذ حٌُِٔش ٛٞص أك٤خٗخ   حُٜٞص ُّٔيس ٝٓ٘خٓزش ح٧ُق ُّٔيس

 . ػـ٤ذ ٖٓ أرِؾ ُػـخد. ح٧رِؾ ُِٜلش كـؼِٞٛخ ح٤ُخء

 .آًي حُؼخ٤ٗش ػْ ح٠ُٝ٧ ك٢ ٓئًي ؿ٤َ ٌُ٘ٚ حُؼـ٤ذ ػٖ أهزَ حُظ٤ًٞي ٝػيّ حُظ٤ًٞي ٓٔؤُش   

َْ ) ح٠ُٝ٧ ك٢ ح٣٥خص ا٠ُ ػيٗخ ُٞ    زُٞح ر ـِ ْٕ  َػ ْْ  أَ ٍ   َؿخَءُٛ ٌِ ْ٘ ُٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ  ٍَ َٕ  كَوَخ ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ ح ح ٌَ ٢ْء   َٛ َٗ 

٤ذ   ـِ  ػو٤ٔخ   حَٓأس إٔ ٝحُؼخ٤ٗش( ػـ٤ذ) رِلع كـخء ْٜٓ٘ ٌٍٓ٘ ؿخءْٛ إٔ ػـزٞح ((ٕ) َػ

 ٝػـُٞ ػو٤ْ ك٢ٜ كظ٠ ٍُؿُِٜخ ًخٕ ُٝٞ طِِي ٫ أ٬ٛ   ٝحُؼو٤ْ طِِي ك٤ٌق ٤ٗن ٝرؼِٜخ ٝػـُٞ

ّٕ ) رـ حُظ٤ًٞي ىهَ ٌُح ح٠ُٝ٧ ح٣٥ش ٖٓ أًؼَ ٛٞ ٓخ حُؼـذ ىٝحػ٢ ٖٓ ح٣٥ش ٝك٢ ( ٝح٬ُّ ا

ؼ٤َ إٔ ػٖ ٗخطؾ حُؼـذ طؤ٤ًيح ََ )َ ٙ ٍٓٞس ك٢ أٓخ. أًؼَ حُؼـذ ُٓ ح اَُِٜ خ ح٥ََُِْٜشَ  َؿَؼ حِكي  َٝ  َٕ  اِ

ح ٌَ ٢ْء   َٛ َ٘ خد   َُ ـَ  اُٜخ   ح٥ُٜش ؿؼَ إٔ ػـزٞح ػْ أ٫ٝ   ْٜٓ٘ ٌٍٓ٘ ؿخءْٛ إٔ ػـزٞح ْٛ ((٘) ُػ

 ْٜٓ٘ ٌٍٓ٘ ؿخءْٛ إٔ ٖٓ ك٤ٜخ طؼـزٞح حُظ٢ م ٍٓٞس ٖٓ أًؼَ حُؼـذ ىٝحػ٢ كٜخٍص ٝحكيح  

 ًَٕٓ٘ٞ ٝٛٞ ٝحكيح   اُٜخ   ح٥ُٜش ؿؼَ  ٛٞ آهَ أَٓ ٛ٘خى ٙ ٍٓٞس ك٢ ًُي ا٠ُ اٟخكش. كو٢

ٌّحد ٓخكَ رؤٗٚ ٝٛلٚ رؼي أًؼَ كخُؼـذ حُظٞك٤ي ًِٔش رٔزذ كوخطِٞٙ حَُ٘ى ك٢ ػ٣َوٕٞ ًٝ 

 .ُػـخد حُٔزخُـش حُٔ٘زٜش رخُٜلش ٝؿخء حُظ٤ًٞي ر٬ّ كـخء

 

 (١ُٞ ٝهٜش 77) آ٣ش : 

o خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٍع ًِٔش ى٫ُش ٓخ ّٔ  ك٢ (ًٍػخ رْٜ ٟٝخم رْٜ ٢ٓء ٍِٓ٘خ ؿخءص إٔ ُٝ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٝحُؼٌ٘زٞص؟ ٛٞى ٍٓٞط٢

خ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    َٔ َُ َُِ٘خ َؿخءصْ  َٝ ُٓ ٢ءَ  ١ُُٞخ   ٍُ ِٓ  ْْ ِٜ خمَ  رِ َٟ َٝ  ْْ ِٜ ػخ   رِ ٍْ ًَ  ٍَ هَخ ح َٝ ٌَ  َٛـ

  ّ ْٞ ٤ذ   ٣َ ِٜ خ) حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس ك٢ ٝهخٍ{( 77} َػ َٔ َُ َُِ٘خ َؿخءصْ  إَٔ َٝ ُٓ ٢ءَ  ١ُُٞخ   ٍُ ِٓ  ْْ ِٜ خمَ  رِ َٟ َٝ 

 ْْ ِٜ ػخ   رِ ٍْ هَخُُٞح ًَ ٫َ  طََوقْ  ٫َ  َٝ َٝ  ْٕ َِ ٞىَ  اَِٗخ طَْل ّـُ َ٘ َِْٛيَ  ُٓ أَ أَطَيَ  ا٫َِ  َٝ ََ ْٓ خَٗضْ  ح ًَ  َٖ ِٓ  َٖ ٣ َِ خرِ ـَ ُْ . {(ٖٖ} ح

 رْٜ ٟٝخم. حُؼخّ حُٔؼ٠٘ ك٤غ ٖٓ ح٩ٌٓخ٤ٗش أ١ ٝحُوِن ٝحُطخهش حُٞٓغ ٛٞ حُِـش ك٢ حٌٍُع

 كِْ ٢ٗء ا٠ُ ٤َُٜ ًٍحػٚ ٓيّ  أ١ ًٍػخ   ٟخم حُظؼز٤َ ٝأَٛ. رْٜ ُٚ ١خهش ٫ رٔؼ٠٘ ًٍػخ  

 .٣ظٌٖٔ ُْ رٔؼ٠٘ ًٍػخ   ٟخم إً ٣ٔظطغ

o آ٣ش ك٢ طَى ُْ أٜٗخ ٓغ ى٫ُظٜخ ٝٓخ حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس آ٣ش ك٢( إٔ) ًًَ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔش ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ؟ ١ُٞ هٜش ك٢ ٛٞى ٍٓٞس

 حُؼخّ حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ طئػَ ٫ أ١ ُحثيس ك٢ٜ ُٔخ رؼي( إٔ) ٝهؼض اًح ُحثيس حُُ٘لخس ػ٘ي ٌٛٙ( إٔ)   

 .ُكٌكض اًح

 (8ٓ) آ٣ش : 

o هُٞٚ ٢ٛ ًِٔش ٓ٘ٚ ريٍص ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ١ُٞ :( ٍَ ْٞ  هَخ َُ  َٕ ْْ  ٢ُِ أَ ٌُ س   رِ َٞ ْٝ  هُ ١ِٝ أَ ٖ   ا٠َُِ آ ًْ ِي٣ي   ٍُ َٗ 

 ١ُٞخ   هللا ٍكْ: "هخٍ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حٍَُٓٞ إٔ حُٜل٤لش ح٧كخى٣غ ٝك٢ (ٛٞى( 8ٓ)

 ك٤ٌق ٝؿَ ػِ هللا ا٠ُ ٣ؤ١ٝ ًخٕ ,"ٗي٣ي ًٍٖ ا٠ُ ٣ؤ١ٝ ًخٕ ُوي( ١ُِٞ هللا ؿلَ ٍٝح٣ش ٝك٢)

 أٗٚ ػ٤َ٘طٚ ٣وٜي ًخٕ أٗٚ حُلي٣غ طل٤َٔ ك٢ أكٔي ٓٔ٘ي ٝك٢ ٗي٣ي؟ ًٍٖ ا٠ُ آ١ٝ أٝ ٣وٍٞ

 .ا٤ُٜخ ٣ؤ١ٝ ه٣ٞش ػ٤َ٘س ػ٘يٙ ٤ُْ
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 ســـــورة هـــــود

 (8ٔ) آ٣ش : 

o (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٤ٓٝؼخى؟ ٓؼخى ًِٔظ٢ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

ى, ٖٓ حَُؿَ رِي ٛٞ حُٔؼخى. ح٤ُٔؼخى ؿ٤َ حُٔؼخى    ْٞ  ٧ٗٚ ٓؼخىٙ حَُؿَ رِي ٌٓخٕ حْٓ ٗؼخى حَُؼ

 - ٓلؼخٍ) ٝػي ٖٓ ٝح٤ُٔؼخى ػخى ٖٓ حُٔؼخى: ٝح٤ُٔؼخى حُٔؼخى ر٤ٖ كَم ٛ٘خى. ٣ؼٞى ػْ ٣ٔخكَ

 ٖٓ ػخى ٖٓ حُٔؼخى إً. ٤ٓؼخى ك٤ٜ٤َ ًَٔس ٝهزِٜخ حُؼِش كَف ٌٖٓ ٓٞػخى أِٜٛخ( ٓٞػخى

ى ْٞ  ًٛذ ٜٓٔخ ٧ٗٚ ك٤ٚ ٣ؼ٤ٖ ح١ٌُ حُزِي ٓؼخىٙ, ٛٞ ح٩ٗٔخٕ رِي حُزِي ٛٞ حُٔؼخى ٌٓخٕ, حْٓ حُؼ

َٕ ) ٌٓش, ا٠ُ َُحىى ٣ؼ٢٘( ٓؼخى ا٠ُ َُحىى) ٓؼخىٙ كٜٞ ا٤ُٚ ٣ؼٞى ُْ  اِ ِػَيُٛ ْٞ ْزقُ  َٓ ُّٜ ( 8ٔ) حُ

 حُـ٘ش أٝ ٣ؼٞىٕٝ حُ٘خّ رخػظزخٍ ٝحُـ٘ش حُلَ٘ ٛٞ حُٔؼخى هخٍ هْٔ ٤ٓؼخى, ٖٓ ٓٞػي ٌٛح (ٛٞى

 .ح٤ُٔؼخى ك٢ حُٔؼخى ا٠ُ ٗؼٞى ٗوٍٞ. ك٤خطْٜ ا٤ُْٜ طؼٞى ٧ٗٚ

 (8ٕ) آ٣ش : 

o خ) حُوّٞ ػ٠ِ َٝٓس حُو٣َش ػ٠ِ ٝهغ أٗٚ َٓس ١ُٞ هّٞ ػٌحد ٝٛق ٍٝى َٔ َٗخ َؿخء كََِ َُ ْٓ َِْ٘خ أَ  َؿَؼ

خكََِِٜخ َػخ٤ََُِٜخ َٗخ َٓ َْ طَ ْٓ أَ س   َػ٤ََِْٜخ َٝ ٍَ خ ـَ ٖ ِك ِّٓ   َ ٤ ِـّ ٠ُ٘ٞى   ِٓ َِْ٘خ( )ٛٞى( 8ٕ) َٓ َؼ ـَ خكََِِٜخ َػخ٤ََُِٜخ كَ َٓ 

َٗخ َْ طَ ْٓ أَ َٝ  ْْ ِٜ س   َػ٤َِْ ٍَ خ ـَ ٖ ِك ِّٓ   َ ٤ ِـّ  (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ر٤ٜ٘ٔخ؟ حُلَم كٔخ (حُلـَ( 7ٗ) ِٓ

َٗخ) حُلـَ ك٢    َْ طَ ْٓ أَ َٝ  ْْ ِٜ َٗخ) ٛٞى ٝك٢ (َػ٤َِْ َْ طَ ْٓ أَ  ٝػ٤ِْٜ حُو٣َش رٜخ ٣وٜي ػ٤ِٜخ (َػ٤ََِْٜخ َٝ

 ٫كظ٘خ ُٞ. ح٫هظ٤خٍ ٓزذ ٣زو٠ حُو٣َش ٣ؼ٢٘ ٝػ٤ِٜخ حُوّٞ ٣ؼ٢٘ ػ٤ِْٜ.ٝحُوّٞ حُ٘خّ رٜخ ٣وٜي

 ح٬ٌُّ إٔ ٬٘ٓكع ح٫هظ٤خٍ ٓزذ ٗلْٜ كظ٠ ٣ظليع ًخٕ ٤ًق ح٤٘١ُٖٞٔ ك٢ حُوّٞ ػ٠ِ ح٬ٌُّ

 طظؼِن أٍٓٞح   ًًَٝ ٛٞى ك٢ ٓٔخ أٓٞأ رٜلخص ٝٝٛلْٜ ٛٞى ك٢ ٓٔخ أٗي حُلـَ ك٢ حُوّٞ ػ٠ِ

َِْ٘خ اَِٗخ هَخُُٞحْ ) ح٬ُٔثٌش ُٔخٕ ػ٠ِ حُلـَ ك٢ هخٍ: ٛٞى ك٢ ٓٔخ أًؼَ رْٜ ِٓ ٍْ ّ   ا٠َُِ أُ ْٞ َٖ  هَ ٤ ِٓ َِ ـْ ُّٓ 

َِْ٘خ اَِٗخ) ٛٞى ٝك٢ ((8٘) ِٓ ٍْ ِّ  ا٠َُِ أُ ْٞ ه٤ْ٠َََ٘خ) هخٍ حُلـَ ٝك٢ ,((7ٓ) ١ُُٞ   هَ َٝ  ِٚ ُِيَ  ا٤َُِْ ًَ  ََ ْٓ  ح٧َ

 َٕ ََ  أَ ْوطُٞع   َُٛئ٫ء َىحرِ َٓ  َٖ زِِل٤ ْٜ ْْ ) ٛٞى ٝك٢ ((ٙٙ) ُّٓ اَُِٜٗ َٝ  ْْ ِٜ حد   آط٤ِ ٌَ َُ  َػ ُىٝى   َؿ٤ْ َْ َٓ (7ٙ)) 

 ٓٔخ أٗي إً حُلـَ ك٢ كٔخ حٓظجٜخٍ كٜ٘خى حُلـَ ك٢ أٓخ ح٫ٓظجٜخٍ ٣وظ٢٠ ٫ ٛ٘خ حُؼٌحد

ىَ ) كوخٍ ٛئ٫ء ػ٠ِ حُلـَ ك٢ حٍَُٓٞ ك٤خس ػ٠ِ أهْٔ. ٛٞى ك٢ َُ ْٔ ْْ  ََُؼ ْْ  َُل٢ِ اَُِٜٗ ِٜ طِ ََ ٌْ َٓ 

 َٕ ُٜٞ َٔ  ٛٞى ك٢ ٍٝى ٓٔخ أٗي ١ُٞ هّٞ ك٢ حُلـَ ك٢ ٍٝى ٓخ إً. ٛٞى ك٢ ٣ؤْ ُْٝ ((7ٕ) ٣َْؼ

َٗخ) ْٛ كًٌَْٛ ٣ؼٜٕٔٞ ٌَٓطْٜ ك٢ ٝأْٜٗ ٤ٓظؤِْٜٛ ٝأٗٚ رخ٩ؿَحّ ٝٛلْٜ َْ طَ ْٓ أَ َٝ  ْْ ِٜ  َػ٤َِْ

س   ٍَ خ ـَ  ٣ًٌَْٛ ُْ ُٝٔخ ػ٤ِْٜ ٝأٓطَٗخ هخٍ ْٛ ًًَْٛ كِٔخ ٛٞى ك٢ ٣ًٌَْٛ ُْٝ ْٛ ًًَْٛ (ِك

 ك٢ ػ٤ِْٜ كؤٓطَٗخ ًًَ ػ٤ِٜخ أٓطَٗخ ٖٓ أٗي ػ٤ِْٜ أٓطَٗخ. أهق ٌٛٙ ػ٤ِٜخ ٝأٓطَٗخ هخٍ

 . ح٤ُٔجش ٝحُٜلخص حُ٘يس ٓوخّ

 (8ٗ) آ٣ش : 

o كخَٟ.ى) ٛٞى؟  ٍٓٞس ك٢( ٗؼ٤ذ أهْٞٛ) ًًَ ر٤٘ٔخ حُ٘ؼَحء ٍٓٞس ك٢( ٗؼ٤ذ)  ًًَ ُٔخًح 

 (حُٔخَٓحث٠

o ا٠َُِ) طؼخ٠ُ هخٍ ا٤ُْٜ ًٛذ كؼ٘يٓخ ْٜٓ٘ ٝٛٞ ٓي٣ٖ هّٞ ٛٔخ ه٤ٖٓٞ ا٠ُ أٍَُٓ ٗؼ٤ذ َٝ  َٖ ْي٣َ َٓ 

 ْْ َؼ٤ْزخ   أََهخُٛ ُٗ  ٍَ ِّ  ٣َخ هَخ ْٞ خ هللّاَ  حْػزُُيٝحْ  هَ َٓ ٌُْ َُ  ْٖ ِّٓ   ٚ ُٙ  اَُِـ َُ ٫َ  َؿ٤ْ ٞحْ  َٝ ُٜ ٍَ  طَ٘وُ ٤َخ ٌْ ِٔ ُْ َٕ  ح ح َِ ٤ ِٔ ُْ ح  ا٢َِِّٗ  َٝ

ْ ًُ ح ٍَ َ   أَ ا٢َِِّٗ  رَِو٤ْ ْْ  أََهخفُ  َٝ ٌُ حدَ  َػ٤َِْ ٌَ ّ   َػ ْٞ ِل٢٤   ٣َ  ْٜٓ٘ ٣ٌٖ ُْٝ ح٣٧ٌش ٝأٛلخد {(8ٗ} ُّٓ

ٌَدَ ) أهْٞٛ ٤ُْ ٧ٗٚ ٗؼ٤ذ أهْٞٛ ٓؼْٜ ٣ًٌَ كِْ أِٛٚ ٖٓ ٤ُٝٔٞح َلخدُ  ًَ ْٛ شِ  أَ ٌَ  ح٣َْ٧ْ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 َٖ ٤ِِ َٓ َْ ُٔ ُْ ًْ { 7ٙٔ} ح ٍَ  اِ ْْ  هَخ َؼ٤ْذ   َُُٜ َٕ  أ٫ََ  ُٗ  ٣ًٌَ ُْ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ ًٌُٝي. {(77ٔ} طَظَوُٞ

 ر٢٘) رـ ٣وخ١زْٜ ًخٕ ٝاٗٔخ( هّٞ ٣خ) رـ هٞٓٚ هخ١ذ أٗٚ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٠ٔ٤ هٜش ك٢

 ٣خ) رـ ؿخء ٠ٓٞٓ ُٔخٕ ػ٠ِ كخُوطخد ٠ٓٞٓ هٜش ك٢ أٓخ ك٤ْٜ ٗٔذ ُٚ ٤ُْ ٧ٗٚ( آَحث٤َ

 .ْٜٓ٘ ٧ٗٚ( هّٞ

 (8ٙ) آ٣ش : 

o هللَاِ  و٤َِضُ رَ ) ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش ك٢( رو٤ض) ًِٔش   َ ْْ  َه٤ْ ٌُ َُ  ْٕ ْْ  اِ ْ٘ظُ ًُ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ خ ُٓ َٓ ْْ  أََٗخ َٝ ٌُ  رَِلل٤ِع   َػ٤َِْ

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى) ؟(رو٤ش) رخُٜخء ٌٓظٞرش آهَ ٟٓٞغ ك٢ ؿخءص َٛ ((8ٙ)

 حُؼَر٢ حُو٢ ططٍٞ ٖٓ ٍٛٞس ٣ٔؼَ حُٜٔلق ك٢ حَُْٓ. حُٜٔلق ك٢ رخَُْٓ ٣ظؼِن ٌٛح   

ٓٔض اًح( رو٤ض) ًِٔش ك٢. ُٓخٗٚ ك٢  ُٗٔن ؿ٤ٔغ ك٢ كٔظـيٛخ حُٔلظٞكش رخُظخء رو٤ض ٍُ

 . ٍٝكٔض ٍكٔش ًِٔش ٓؼَ حُٔلظٞكش رخُظخء َٓٓٞٓش حُٜٔخكق

ٍَ ) حُزوَس ٍٓٞس ك٢: ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٖٓ ٓٞحٟغ ػ٬ػش ك٢ ٍٝىص( رو٤ش) ًِٔش    هَخ َٝ  ْْ َُُٜ  ْْ ُ  ِٗز٤ُِّٜ

 َٕ ِٚ  آ٣َشَ  اِ ٌِ ِْ ُْ  إَٔ ُٓ ٌُ ِٚ  حُظَخرُٞصُ  ٣َؤْط٤َِ ٤ٌَِ٘ش   ك٤ِ َٓ ٖ ِّٓ  ْْ ٌُ رِّ رَو٤َِش   ٍَ خ َٝ َٔ ىَ  ِّٓ ََ ٍُ  طَ ٠َٓ آ ٞ ُٓ  ٍُ آ َٝ  َٕ ٝ ٍُ  َٛخ

 ُُِٚ ِٔ شُ  طَْل ٌَ ٦ثِ َٔ ُْ َٕ  ح ُِيَ  ك٢ِ اِ ْْ  ٣٥َش   ًَ ٌُ ٘ظُْ إِ َُ ًُ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ  حُظخء أٝ رخُٜخء ٍٓٔض ٌٛٙ( 8ٕٗ) ُّٓ

٫َ ) ح٣٥ش ك٢ أ٠٣خ   ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ٣وخٍ, ًٔخ حَُٔر١ٞش ْٞ َٕ  كََِ خ ًَ  َٖ ِٓ  ِٕ ٝ َُ ُْوُ ٖ ح ِٓ  ْْ ٌُ ُُٞحْ  هَْزِِ ْٝ  رَو٤َِش   أُ

 َٕ ْٞ َْٜ٘ َ٣  ِٖ خىِ  َػ َٔ ُْلَ ِٝ  ك٢ِ ح ٍْ ْٖ  ه٬٤َِِ   ا٫َِ  ح٧َ َٔ ٤َْ٘خ ِّٓ ـَ ْْ  أَٗ ُْٜ٘ حطَزَغَ  ِٓ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞحْ  حَُ ُٔ خ ظََِ َِكُٞحْ  َٓ ِٚ  أُْط  ك٤ِ

خُٗٞحْ  ًَ َٝ  َٖ ٤ ِٓ َِ ـْ َ   هللّاِ  ضُ رَو٤َِ ) ح٣٥ش ك٢ ٗلٜٔخ حٍُٔٞس ٝك٢ رخُٜخء ٍٓٔض ((ٙٔٔ) ُٓ ْْ  َه٤ْ ٌُ  إِ َُ

٘ظُْ ًُ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ خ ُّٓ َٓ ْ أََٗخْ  َٝ ٌُ  . طٞه٤ل٢ حُٜٔلق ه٢ ٌٛح. رخُظخء ٍٝىص ((8ٙ) رَِلل٤ِع   َػ٤َِْ

 (87) آ٣ش : 

o ْٗضَ  اَِٗيَ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ى٫ُش ٓخ َ٧َ  ُْ َُْل٤ِِ ٤يُ  ح ِٗ ََ  (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ؟ (حُ

َّٝ ٝأك٤خٗخ   ُِٔو٣َش  حُِـش ك٢ رخ٠ُيّ  حُظؼ٣َٞ     حُؼَر٤ش ٖٓ٘ ػ٠ِ رؼٌٔٚ ح٢ُ٘ء ٗؼ

 ػِّٞ ك٢ ٣ظٌِٕٔٞ ٝح٣ٌُٖ ٝحُِـش حُز٬ؿش أَٛ ٧ٕ حُلْٜ ػ٠ِ طُؼ٤ٖ حُظ٢ حُو٣َ٘ش ٛٞ ٝح٤ُٔخم

َؼ٤ْذُ  ٣َخ هَخُُٞح) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ؿخء ًٔخ ُِظؼز٤َ حُوَحثٖ ٝأػظْ أْٛ ٖٓ ح٤ُٔخم ٣ـؼِٕٞ حُوَإٓ ُٗ 

٬َطُيَ  َٛ ىَ  أَ َُ ُٓ ْٕ  طَؤْ ىَ  أَ َُ خ َْٗظ ْٝ  آَرَخُإَٗخ ٣َْؼزُيُ  َٓ ْٕ  أَ ََ  أَ حَُِ٘خ ك٢ِ َْٗلَؼ َٞ ْٓ خ أَ خءُ  َٓ َ٘ ْٗضَ  اَِٗيَ  َٗ َ٧َ  ُْ َُْل٤ِِ  ح

٤يُ  ِٗ ََ ْٗضَ  اَِٗيَ ) كخُظؼز٤َ  (ٛٞى( 87) حُ َ٧َ  ُْ َُْل٤ِِ ٤يُ  ح ِٗ ََ  ٟٝؼ٘خٙ إ ٌُٖ ٓيف ح٧َٛ ك٢ ٛٞ (حُ

ْٗضَ  اَِٗيَ  ًُمْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ًٌُٝي. حٓظِٜحء ك٢ٜ ح٣٥خص ٤ٓخم ك٢ ُِ  أَ ٣ ِِ َُْؼ ُْ  ح ٣ َِ ٌَ ُْ  (حُيهخٕ( 9ٗ) ح

 .ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ هطّخ   ٣ٔؼَّ ح٤ٗ٧خء رٌٜٙ كخُظؼ٣َٞ

 (9ٖ) آ٣ش : 

o ٓٞف)ٝ ح٧ٗؼخّ ٍٓٞس ك٢( طؼِٕٔٞ كٔٞف) هُٞٚ ر٤ٖ حُز٤خ٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ ح٫هظ٬ف ٝؿٚ ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ٛٞى؟ ٍٓٞس ك٢( طؼِٕٔٞ

َْ ) ح٧ٗؼخّ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ِّ  ٣َخ هُ ْٞ ُِٞحْ  هَ َٔ ْْ  َػ٠َِ حْػ ٌُ خَٗظِ ٌَ َ   ا٢ِِّٗ َٓ ِٓ فَ  َػخ ْٞ َٔ َٕ  كَ ٞ ُٔ  َٖٓ طَْؼَِ

 ُٕ ٌُٞ ٍِ  َػخهِزَشُ  َُُٚ  طَ ح َٕ  ٣ُْلِِقُ  ٫َ  اَُِٗٚ  حُيِّ ٞ ُٔ ٣َخ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ ٝهخٍ{( ٖ٘ٔ} حُظَخُِ َٝ  ِّ ْٞ ُِٞحْ  هَ َٔ  حْػ

ْْ  َػ٠َِ ٌُ خَٗظِ ٌَ َ   ا٢ِِّٗ َٓ ِٓ فَ  َػخ ْٞ َٓ  َٕ ٞ ُٔ ٖ طَْؼَِ َٓ  ِٚ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ ِٚ  َػ ٣ِِ ْٖ  ٣ُْو َٓ َٝ  َٞ ًِد   ُٛ خ طَوِزُٞحْ  ًَ ٍْ ح  ا٢ِِّٗ َٝ

 ْْ ٌُ َؼ ه٤ِذ   َٓ  طؼخ٠ُ هللا ح٧ٗؼخّ ٍٓٞس آ٣ش كل٢ ح٣٥ظ٤ٖ ٬ً ك٢ حُوخثَ ٬ٗكع إٔ ٝػ٤ِ٘خ {(9ٖ} ٍَ

 ٖٓ حُظؤى٣ذ كؤَٛ ُْٜ طٜي٣ي ٌٝٛح ٍرٚ ٬ًّ حُ٘خّ ٣زِؾ إٔ أَٓٙ رخُظز٤ِؾ ٍُٓٞٚ أَٓ ح١ٌُ ٛٞ
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 طؼخ٠ُ هللا ٖٓ طز٤ِؾ أَٓ ك٤ٜخ ٤ُْٝ ٗؼ٤ذ ك٢ ؿخءص ك٢ٜ ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش ك٢ أٓخ طؼخ٠ُ هللا

 حُظ٢ ح٣٥ش ك٢( طؼِٕٔٞ كٔٞف) ك٢ رخُلخء ؿخء كوي ٌُٜٝح ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش ك٢ أهَ إً كخُظٜي٣ي

 ٧ٕ( طؼِٕٔٞ ٓٞف) حُلخء كٌف ٗؼ٤ذ ٖٓ حُظٜي٣ي ًخٕ ُٝٔخ ُِظ٤ًٞي هللا ٖٓ حُظٜي٣ي ك٤ٜخ

 .أهَ حُظٜي٣ي

 (9ٗ) آ٣ش : 

o (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى) حَُؿلش؟ ح٤ُٜلش,: حُؼٌحد ٜٓطِلخص حهظِلض ُٔخًح 

أس كخُش ػ٤ِْٜ حؿظٔؼض ٝحكي ٝهض ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٔ٘غ ٫    ِّ  حُؼخٍٝ ٌٛح ٣ؤط٢ إٔ ٣ؼ٢٘ ٓـ

 ٍؿلش أٝ ِٛس ٛ٘خى طٌٕٞ ػْ ًُي أٗزٚ ٓخ أٝ ٗخٍح   أٝ ٛٞطخ   ػ٤ِْٜ ٣ٍِ٘ ػْ ٓطَح   ٣ظ٘ٞٗٚ ح١ٌُ

 أٝ طؼـذ ٛ٘خى ٣ٌٕٞ كظ٠ ر٤خٕ ػ٘يٗخ ٗلٖ. ٓؼ٤٘ش ُلظش ٣وظخٍ ٟٓٞغ ًَ ٝك٢ ح٧ٍٝ ك٢

 ح٩ؿَحم ٧ٕ حَُؿلش أهٌطْٜ أٗٚ ٌٓخٕ ٝك٢ أؿَهْٜ أٗٚ ٌٓخٕ ك٢ ٣وٍٞ ُٔخ ُِٔئحٍ حٓظلٜخّ

 أٜٗخ ظخَٛٛخ ؿٔخٓش ؿخءص أٗٚ ٓظٌخِٓش ًخِٓش ٍٛٞس طٌٕٞ إٔ ٌٖٓٔ ٌٛٙ ٌُٖ حَُؿلش ؿ٤َ

 ٝٛٞص رًَخٕ حٗلـخٍ ٛٞص ًؤٗٚ ٛٞص ٓٔغ ػْ ح٧ٍٝ ٝحٛظِص ٗخٍ ك٤ٜخ ًخٕ ػْ ٓٔطَس

م إٔ ُِٜٞص ٣ٌٖٔ طوٍٞ حُٜٞط٤ش حُيٍحٓخص ح٥ٕ رل٤غ ٗي٣ي ِّ  ٝٛخٍص ح٩ٗٔخٕ ؿْٔ ٣ٔ

 ُ٘ؼ٤ذ ٣وُٕٞٞ ُٔخ ٗؼ٤ذ هّٞ ْٛ ح٣٧ٌش أٛلخد ٓؼ٬   أُٗظَ. ُِظؼ٣ٌذ طٔظؼَٔ ح٧ٛٞحص

و٢ِْ ) ْٓ َ ل خ َػ٤ََِْ٘خ كَؤ َٔ ًِ  َٖ خءِ  ِٓ َٔ َٔ ْٕ  حُ ْ٘ضَ  اِ ًُ  َٖ ِٓ  َٖ خِىه٤ِ َٜ ْْ ) طوٍٞ ح٣٥ش (حُ٘ؼَحء( 87ٔ) حُ ُٛ ٌَ  كَؤََه

حدُ  ٌَ ِّ  َػ ْٞ خ. حُظُِّش ًًَ ٣٘خٓذ حُٔٔخء ًٔق ٧ٕ (حُظَُِّشِ  ٣َ ّٔ ٌٍّْٛ آهَ ٌٓخٕ ك٢ ُ ٣َخ) ٣ل َٝ  ِّ ْٞ  ٫َ  هَ

 ْْ ٌُ َ٘ َٓ َِ ـْ وَخه٢ِ ٣َ ِٗ  ْٕ ْْ  أَ ٌُ ٤زَ ِٜ ُ٣  َُ ْؼ خ ِٓ خدَ  َٓ َٛ َّ  أَ ْٞ ْٝ  ُٗٞف   هَ َّ  أَ ْٞ ْٝ  ُٛٞى   هَ َّ  أَ ْٞ خُِق   هَ خ َٛ َٓ َٝ  ُّ ْٞ  ١ُُٞ   هَ

 ْْ ٌُ ْ٘  هّٞ ػٖ هخٍ رخ٤ُٜلش ػٞهزٞح ح٣ٌُٖ ٛخُق هّٞ ًًَْٛ ٖٓ ؿِٔش ٖٝٓ (ٛٞى( 89) رِزَِؼ٤ي   ِٓ

ٌَصِ ) ٗؼ٤ذ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞح حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ . ُِٔ٘خٓزش (ٛٞى( 9ٗ) َؿخػِ

٬ّ  ) حُؼخّ ح٬ٌُّ ك٢ ح٣ٌَُٔش ح٣٥ش ٌُ َٗخ كَ ٌْ ِٚ  أََه ْٗزِ ٌَ ْْ  رِ ُْٜ٘ ِٔ ْٖ  كَ َِْ٘خ َٓ َٓ ٍْ ِٚ  أَ ز خ َػ٤َِْ ِٛ ْْ  َكخ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ َٓ 

ْطُٚ  ٌَ ٤َْلشُ  أََه َٜ ْْ  حُ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ ْلَ٘خ َٓ َٔ ِٚ  َه َٝ  رِ ٍْ ْْ  ح٧َْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ْٖ ْهَ٘خ َٓ ََ خ أَْؿ َٓ َٝ  َٕ خ ْْ  هللَاُ  ًَ ُٜ َٔ ْٖ  ٤َُِْظِِ ٌِ َُ َٝ 

خُٗٞح ًَ  ْْ ُٜ َٔ ْٗلُ َٕ  أَ ٞ ُٔ  حٌُِٔش كظٔظؼَٔ ٍٛٞس ٖٓ أًؼَ ٣ـٔغ إٔ ٣ٌٖٔ (حُؼٌ٘زٞص( ٓٗ) ٣َْظِِ

 حَُؿلش. حُؼوخد ٖٓ ؿِءح   ًٝخٕ ٗي٣يح   أًٟ آًحْٛ رل٤غ ه١ٞ ٛٞص ح٤ُٜلش. ٤ُِٔخم ح٬ُٔثٔش

َُ ) ػ٤ِْٜ طٍِ٘ حُظ٢ حُٜخػوش كؼ٬   ٢ٛ ٝحُٜخػوش ح٧ٍٝ حٛظِحُ ٢ٛ ِٓ َْ ُ٣ حِػنَ  َٝ َٞ َٜ  حُ

٤ذُ  ِٜ ْٖ  رَِٜخ ك٤َُ خءُ  َٓ َ٘ َ٣  ْْ ُٛ َٝ  َٕ خِىُُٞ ـَ َٞ  هللَاِ  ك٢ِ ٣ُ ُٛ ِي٣يُ  َٝ َٗ  ٍِ َلخ ِٔ ُْ  إٔ ٣ٔ٘غ ٫ ٌُٖ (حَُػي( ٖٔ) ح

 .ٝحكي أَٓ ك٢ ٝحكي ٟٝغ ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص طـظٔغ

 

 العملٍت: الىصبٌب

 ٌٍؿ٤َٙ, كن ٣ئى١ ٫ٝ ًخ٬ٓ كوٚ ك٤ؤهٌ ٓؼخ٬ٓطٚ ٝك٢ أهٞحٗٚ ٓغ ٓطللخ   ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ٣ل 

َ  "  :طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ىحهَ كٜٞ  . " ُِٔطلل٤ٖ ٣ٝ

 ًَٞك٤خطگ كخؿؼ٢ِ , حُظًَٞ هَ , حُوِن ُحى ًِٝٔخ , حُظًَٞ ُحى حُوِن هَ كٌِٔخ:  ٤ِٓحٕ ُٚ هللا ػ٠ِ حُظ 

 .ػ٤ِٚ طًَٞ ٖٓ ٣و٤ذ ٫ هللا رؤٕ ٣و٤ٖ ػ٠ِ ٢ًٗٞٝ , رخُظًَٞ ٤ِٓجش

 ٕحُؼزي أَٓ ػ٤ِٜخ ٣ٔظو٤ْ أَٓح : 
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 . ح٫ٓظوخٓش .ٔ

 . ٝح٩ٗخرش حُظًَٞ .ٕ

 ه٤َ ٓٔخ رؤك٠َ ح٬ُّٔ ٍى َٓ٘ٝػ٤ش . 

 َٙح٧ٍٓٞ ك٢ حُؼـِش ٝػيّ حُظؤ٢ٗ ػ٠ِ حُل . 

 ٌٍٝحَُ٘ٔ حُلَع ٣ِٜي كبٗٚ ح٧ٍٝ ك٢ ح٩كٔخى ٖٓ حُل . 

 َٙحٌَُٔ٘ ػٖ ٝح٢ُٜ٘ رخُٔؼَٝف ح٧َٓ ك٢ هللا ر٣َ٘ؼش حُو٤خّ ػ٠ِ حُل . 

  

192



 

49 
 

 ســـــورة هـــــود

 (161( إلى اٌَت )38مه اٌَت ): الخبمسالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( طٌِٔش ُوٜش ٗؼ٤ذ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ, ٝك٤ٜخ حُٜ٘خ٣ش حُٔئُٔش ُوّٞ ٗؼ٤ذ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ.9٘ – 9ٗح٣٥خص ) 

 ( ك٤ٜخ ٓٞؿِ هٜش ٠ٓٞٓ ٓغ كَػٕٞ. 99 – 9ٙح٣٥خص )آٍخٍ رؼَٝ ح٣ٌَُْ حُٜٔ٘ي ٣زيأ ٛ٘خ 

  ٝر٢٘ ح٧ػَحف ٍٓٞط٢ ك٢ حًٌٍُٔٞحص حُٔؼيٝىحص حُظٔغ رخ٣٥خص ٓيػٔخ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ

 آ٣خطٚ أًزَ ٧ٜٗخ حُؼٜخ؛ حُٔز٤ٖ رخُِٔطخٕ حُٔوٜٞى ٝه٤َ حُٞحٟق حُزَٛخٕ اػطخإٙ ًٌٝح, آَحث٤َ

 ٓخ ٣وغ ُ٘خ ُظزي١ ح٣ٌَُْ حُٔوطغ ٌٛح ٖٓ حُؼخُؼش ح٣٥ش طؤط٢ حُؼخّ. ػْ ػ٠ِ حُوخٙ ػطق رخد ٖٓ ك٤ٌٕٞ

ح٤َُٜٔ.  ٝرجْ ؿْٜ٘ ٗلٔٚ ك٤ٍٞى حُو٤خٓش ٣ّٞ حُلطٔش ا٠ُ هٞٓٚ ٣ظويّ كلَػٕٞ, ٝهغ ًٝؤٗٚ حُو٤خٓش ٣ّٞ

  طؼخ٠ُ هللا ٗؤش ٖٓ أٗلْٜٔ ػ٠ِ ٝآُٚ كَػٕٞ ؿِزٚ ٓخ ُظز٤ٖ ح٣ٌَُْ حُٔوطغ ٌٛح ٖٓ ح٧ه٤َس ح٣٥ش طؤط٢ ػْ

 كظؼخٝٗٞح, حُل٤خس ك٢ ٝح٫ً٩ٍ ٝحٌٍُ حُظِْ ػ٠ِ طؼخٝٗٞح اً ُلخُْٜ طٍٜٞ ٌٝٛح: ))  َُٛس أرٞ ٣وٍٞ   

 .((حُٞكخس رؼي حُ٘خٍ ٝاٍكخى حُٔوض ػ٠ِ

 ( ك٤ٜخ حُظؼو٤ذ ػ٠ِ كًَش حُؼو٤يس ك٢ حُظخ٣ٍن. ٖٕٔ – ٓٓٔح٣٥خص )٣٥خص هخطٔش ٣خصح٥ ٌٛٙ ؿخءص 

 ٗي٣يس ٝطؼو٤زخص طؼ٤ِوخص)) ح٣٥خص ٌٛٙ ٓظ٠ٔ٘ش ٣ًَٔٚ آ٣ش ٝػ٣َٖ٘ ػ٬ع ك٢ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٛٞى ٍٓٞس

 كًَش ػ٠ِ حُظؼو٤ذ ك٤ٜخ((  ًٌُي أٛيحكٜخ أىحء ك٢ ٓؼٚ ٓظٌخِٓش, حٍُٔٞس ٤ٓخم ٖٓ ٓزن رٔخ ح٫طٜخٍ

 ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٓلٔي حُزَ٘ ر٤ٔي ٝحٗظٜخء ُِزَ حُؼخ٢ٗ ح٧د ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ٖٓ ريءح   حُظخ٣ٍن ك٢ حُؼو٤يس

 .ٝحَُٓخُش حُٔؼـِس ٤ٌُٕٞ ح٣ٌَُْ حُوَحٕ ػ٤ِٚ ٍِٗ ح١ٌُ

o ( حُؼزَس ك٤ٔخ هٚ هللا طؼخ٠ُ ػ٤ِ٘خ ى٤ٗخ ٝأهَٟ.9ٓٔ – ٓٓٔح٣٥خص ) 

 ( ٓٓٔح٣٥خص – ٔٓٔ )٤٘٣َ ح١ٌُ( ًُي) ح٩ٗخٍس ًُي رخْٓ حُٔوطغ ٌٛح آ٣خص طزيأ 

 ػٖ رؼيْٛ ُز٤خٕ( ًُي) حْٓ حهظ٤َ ٝاٗٔخ حُٔخروش حُوٜٚ ك٢ حًٌٍُٔٞ ح٫ْٓ ا٠ُ

 .طؼخ٠ُ هللا ٗظَ ك٢ حُلو٤َس ٌٝٓخٗظْٜ حُلن

 ( ؿخءص8ٓٔ – ٕٓٔح٣٥خص ) ح٥هَس ا٠ُ حُي٤ٗخ ٖٓ هخٍثٜخ ُظ٘وَ حُٔوطغ ٌٛح آ٣خص 

 ٝػظش؛ ػزَس ك٤ٚ حٌٌُٔر٤ٖ ٨ُهٞحّ ٣ٝليع ٓخ كيع إٔ ؿ٤ٔؼخ حُ٘خّ رظ٤ًٌَ كخرظيأص

 أٓخ,  ُٜخ ٣ٝؼِٕٔٞ ح٥هَس ٣وخكٕٞ ح٣ٌُٖ ٧ُٝجي هخٛش ح٥هَس رخُيحٍ ٣ًٌَ ٧ٗٚ

 ٫ٝ رلًَش ٣لْ ٫ حُِٜي ًخُلـَ هِٞرْٜ كظظَ ح٥هَس ٫ ٣وٕ٘ٞ ْٝٛ ٗو٠٤ْٜ

 ر٤٘ٔجش ًُي ًَٝ أريح   ٜٓ٘خ ٣وَؿٕٞ ٫ حُظخ٤ُٖٔ أُٝجي ٓؼٟٞ ٢ٛ حُ٘خٍ ٣٘ظلغ.ٝطِي

ََ  َػطَخء  ) هخٍ ًٌُي. ٌُٝح ٣ٌٞٗٞح إٔ ه٠ض حُظ٢ هللا ً   َؿ٤ْ ٝ ٌُ ـْ َٓ). 

 ( 9ٓٔآ٣ش )حُوٜٚ ػٖ ٓلَع أٗٚ طل٤ي حُظ٢ ش٤حُظل٣َؼ رخُلخء ح٣ٌَُٔش ح٣٥ش ٌٛٙ ريثض 

 .خٔٝأَٟحرٜ ٝحُؼِٟ ح٬ُص سػزي ػ٤ِٚ ٓخ رزخ١َ ٣و٤٘خ   ٜخ٤ٓخٓؼ طٌٔذ ك٢ٜ, حُٔخروش

o ( ح٫هظ٬ف ك٢ حُلن ٝحًَُٕٞ ا٠ُ حُظِٔش.٘ٔٔ – ٓٔٔح٣٥خص ) حُٔوطغ ٌٛح آ٣خص حرظيأص 

 ٌُٖ حُِحؿَحص ٝح٧كٌخّ حُز٤٘خص ح٣٥خص ك٤ٚ ًٝخٕ, حٌُظخد ٠ٓٞٓ آط٠ ٓزلخٗٚ هللا إٔ رز٤خٕ

: حُؼخ٢ٗ حُـِء حٌُظخد. ك٢ كْٜ ك٢ كخهظِلٞح ٝحهظ٬ف ٗوخم أَٛ رطز٤ؼظْٜ ًخٗٞح حٌُظخد أَٛ

 ُٝز٤ٖ ر٤ْٜ٘ ُلٌْ حُـِحء ٣ّٞ ا٠ُ  حٌُظخد ك٢ حُٔوظِل٤ٖ حُظخ٤ُٖٔ ٣َٜٔ أٗٚ ٫ُٞ طؼخ٠ُ هللا إٔ
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 ٤ٓـخ١ُ هللا ٝإٔ ًظخرْٜ ٢ك حٌُظخد أَٛ حهظ٬ف ه٤٠ش: حُؼخُغ حُـِء حُٔزطَ. ك٢ ٖٓ حُٔلن

 .رؤػٔخُْٜ حُ٘خّ ؿ٤ٔغ

o ( حُلظ٘ش طؼْ رٌٔٞص حُٜخُل٤ٖ.9ٔٔ – ٙٔٔح٣٥خص ) ػظْ ٓز٤٘ش حُٔوطغ ٌٛح آ٣خص ؿخءص 

 أٌٗخُٚ رٌَ حُلٔخى طٌخكق إٔ ُٜخ ٣٘زـ٢ حُظ٢ حُو٤ِِش حُٔئٓ٘ش حُلجش ػ٠ِ حُِٔوخس حُٔٔئ٤ُٝش

 حُٔوطغ ٌٛح ٖٓ حُؼخ٤ٗش ح٣٥ش طـت حُو٠ْ. ػْ حُزلَ ك٢ حُل٤خس ٓل٤٘ش طـَم ٫ كظ٠ ٍٝٛٞٙ

 ٣وزَ ٝح٩كَحى. ػْ ٝحُـٔخػخص ٝحُ٘ؼٞد ٨ُْٓ ٓؼخِٓظٚ ك٢ هللا ٓ٘خٛؾ ٖٓ ٜٓ٘ـخ   ُ٘خ ُظزَُ

 ح٬ٓ٩ّ ٛي١ ك٢ ٓظلوش ٝحكيس أٓش حُ٘خّ ُـؼَ ٗخء ُٞ أٗٚ حُؼخُؼش ح٣٥ش ك٢ ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ

 أى٣خْٜٗ ك٢ ٓوظِل٤ٖ ٣ٌٞٗٞح إٔ ػِٔٚ ك٢ ٝٓزن كٌٔظٚ حهظ٠ض ٌُٖٝ أٍٓٞٛخ ك٢ ٓظليس

 ح٣٥ش ك٢ طؤط٢ ح٤ٗ٧خء. ػْ طظ٤ِٔ ٝر٠يٛخ حُو٤َ ػَف ُٔخ حَُ٘ ك٫ِٞ ًِْٜٝٓٞ ٝٓؼخْٜٗ

 حػظٜٔٞح ح٣ٌُٖ حََُٓ أطزخع ٖٓ طؼخ٠ُ هللا ٍكْٜٔ ٖٓ ُظٔظؼ٢٘ ح٣ٌَُْ حُٔوطغ ٌٛح ٖٓ ح٧ه٤َس

 .ح٧كَٔ حٌُز٣َض ٖٓ أٗيٍ ه٤ِِش هِش ْٝٛ ري٣٘ٚ ٝطٌٔٔٞح هللا رلزَ

o ( ك٢ حُوٜٚ طؼز٤ض ُِلٞحثي ٝط٤ِٔش ُِوِذ.ٖٕٔ – ٕٓٔح٣٥خص ) ح٧ه٤َ حُٔوطغ ٣ٌ٘ق ٖٓ 

 حٍُٔٞس ٤ٓخم ٣ئًٕ ًٔخ أٗزخثٜخ ٝأْٛ ح٤ُٝ٧ٖ هٜٚ ػَٝ ٖٓ حُـخ٣ش ػٖ ح٣ٌَُٔش حٍُٔٞس

 أٓظي ٝػ٠ِ هللا ٍٍٓٞ ٣خ ػ٤ِي حُوَحٕ هٜٜخ حُظ٢ ٝحُوٜٚ ح٧هزخٍ ًَٝ :ك٤وٍٞ رخٗظٜخثٜخ

 ًٌُرض ًٔخ ًٌُرٞح هزِي ٝحََُٓ كخ٧ٗز٤خء ػ٘ي ٝحُظ٣َٔش رخُظ٤ِٔش كئحىى ُظؼز٤ض ؿخءص اٗٔخ

 ا٠ُ حُيػٞس ٖٓ ح٣ٌَُٔش حٍُٔٞس رٚ ريأص رٔخ ُظوظْ ح٧ه٤َس ح٣٥ش طؤط٢ ْٜٓ٘. ػْ ريػخ كِٔض

 ٖٓ ٗؤٕ ًَ ك٢ ٝكيٙ ُٚ ًِٚ ٝح٧َٓ ٝح٧ٍٝ حُٔٔٞحص ؿ٤ذ ٣ؼِْ ح١ٌُ ٝكيٙ كٜٞ هللا طٞك٤ي

 ًَ ٤ٚاُ طلٞٝ ٝإٔ ٣ؼ٠ٜ ٫ٝ ٣ٝطخع ٣ؼزي إٔ كلوٚ ًٌُي ًخٕ ٖٝٓ ,ٝح٥هَس حُي٤ٗخ ٗئٕٝ

 .ح٧ٍٓٞ

 

 :فىائذ وأسئلت تذبرٌت

 ؟ هٞٓٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗؼ٤ذ كٌٍ رٔخًح  

٣َخ"     َٝ  ِّ ْٞ ْْ  ٫َ  هَ ٌُ َ٘ َٓ َِ ـْ وَخه٢ِ ٣َ ْٕ "  ٝٓ٘خهظ٢ ٓوخُلظ٢ طلٌِْٔ٘ ٫: أ١"  ِٗ ُْ  أَ ٌُ ٤زَ ِٜ  حُؼوٞرخص ٖٓ " ٣ُ

" َُ ْؼ خ ِٓ خدَ  َٓ َٛ َّ  أَ ْٞ ْٝ  ُٗٞف   هَ َّ  أَ ْٞ ْٝ  ُٛٞى   هَ َّ  أَ ْٞ خُِق   هَ خ َٛ َٓ َٝ  ُّ ْٞ ْْ  ١ُُٞ   هَ ٌُ ْ٘  ك٢ ٫ٝ, حُيحٍ ك٢ ٫"  رِزَِؼ٤ي   ِٓ

ٝح" , حُِٓخٕ َُ لِ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ٌُ رَ َْ "  حٌُٗٞد ٖٓ حهظَكظْ ػٔخ"  ٍَ ِٚ  طُٞرُٞح ػُ , أػٔخًٍْ ٖٓ ٣ٔظوزَ ك٤ٔخ"  ا٤َُِْ

 . ٓوخُلظٚ ٝطَى, رطخػظٚ ا٤ُٚ ٝح٩ٗخرش, حُٜ٘ٞف رخُظٞرش

  " َٕ ر٢ِّ اِ ٍَ   ْ ِك٤ ُىٝى   ٍَ   ؟ ُٖٔ " َٝ

 أٗٚ, طؼخ٠ُ أٓٔخثٚ ٖٓ, حُٞىٝى ٝٓؼ٠٘. ٣ٝلزٚ, طٞرظٚ ٣ٝظوزَ, ُٚ ك٤ـلَ, ٣َكٔٚ, ٝأٗخد طخد ُٖٔ   

 " . ٓلؼٍٞ"  ٝٓؼ٠٘"  كخػَ"  رٔؼ٠٘"  كؼٍٞ"  كٜٞ, ٣ٝلزٞٗٚ, حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػزخىٙ ٣لذ

 ؟ هٞٓٚ ػ٤ِٚ ٍى رٔخًح  

َؼ٤ْذُ  ٣َخ هَخُُٞح"     خ ُٗ ح َْٗلوَُٚ  َٓ  َ ؼ٤ِ خ ًَ َٔ ِٓ  ٍُ  ٓخ" : كوخُٞح, ُْٜ ٝٓٞحػظٚ ٜٗخثلٚ ٖٓ ط٠ـَٝح: أ١ " طَوُٞ

 . ػ٘ٚ ٝٗلَطْٜ, ٣وٍٞ ُٔخ ُزـ٠ْٜ ًُٝي " طوٍٞ ٓٔخ ًؼ٤َح ٗلوٚ
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 ؟ ٍؿٔٚ ٖٓ ٗؼ٤ذ هّٞ ٓ٘غ ١ٌُح ٓخ  

اَِٗخ"     حىَ  َٝ ََ ِؼ٤ل خ ك٤َِ٘خ ََُ٘ ٫َ " . حُٔٔظ٠ؼل٤ٖ ٖٓ رَ ٝحَُإٓخء حٌُزخٍ ٖٓ ُٔض, ٗلٔي ك٢: أ١ " َٟ ْٞ َُ َٝ 

ْٛطُيَ  َ٘خىَ "  ٝهز٤ِظي ؿٔخػظي: أ١ " ٍَ ْٔ َؿ ََ خ َُ َٓ ْٗضَ  َٝ ِ   َػ٤ََِْ٘خ أَ ٣ِِ , ٛيٍٝٗخ ك٢ هيٍ ُي ٤ُْ: أ١ " رَِؼ

 .ا٣خى رظًَ٘خ, هز٤ِظي حكظَٓ٘خ ٝاٗٔخ, أٗلٔ٘خ ك٢ حكظَحّ ٫ٝ

 ؟ هِٞرْٜ َٓهوخ   ٤ذٗؼ ُْٜ هخٍ ٓخًح  

    " ٍَ ِّ  ٣َخ" , ُْٜ ٓظَهوخ ُْٜ " هَخ ْٞ ِْٛط٢ هَ ٍَ ُِّ  أَ ْْ  أََػ ٌُ َٖ  َػ٤َِْ , ٍٛط٢ ٧ؿَ طَحػ٢٘ٗٞ ٤ًق: أ١ " هللَاِ  ِٓ

 . هللا ٖٓ ػ٤ٌِْ أػِ ٍٛط٢ كٜخٍ, هلل طَحػ٢٘ٗٞ ٫ٝ

    " ُٙٞ ُٔ طُ ٌْ حطََو َٝ  ْْ ًُ حَء ٍَ ٣َِ ّخ َٝ ْٜ  . ٓ٘ٚ هلظْ ٫ٝ, رٚ طزخُٞح ُْٝ, ظًٍْٜٞ ٍٝحء, هللا أَٓ ٗزٌطْ: أ١ " ِظ

    " َٕ ر٢ِّ اِ خ ٍَ َٔ َٕ  رِ ُِٞ َٔ ِل٢٤   طَْؼ , حُٔٔخء ك٢ ٫ٝ, ح٧ٍٝ ك٢, ًٍس ٓؼوخٍ, أػٔخٌُْ ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ول٠ ٫ " ُٓ

 .حُـِحء أطْ ػِٔظْ ٓخ ػ٠ِ ك٤ٔـخ٣ٌُْ

 ؟ ػْٜ٘ ٝػـِ أػ٤ٞٙ ٖٓ أَٓ ٓخًح  

ِّ  ٣َخ" : هخٍ ػْٜ٘ ٝػـِ أػ٤ٞٙ ُٝٔخ    ْٞ ُِٞح هَ َٔ ْْ  َػ٠َِ حْػ ٌُ خَٗظِ ٌَ َ   ا٢ِِّٗ" . ٝى٣ٌْ٘ كخُظٌْ ػ٠ِ أ١ " َٓ ِٓ  َػخ

فَ  ْٞ َٓ  َٕ ٞ ُٔ ْٖ  طَْؼَِ َٓ  ِٚ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ ِٚ  َػ ٣ِِ ْٖ "  ٓو٤ْ ػٌحد ػ٤ِٚ ٣ٝلَ " ٣ُْو َٓ َٝ  َٞ ًِد   ُٛ خ  ٝهي, أٗظْ أّ أٗخ " ًَ

طَوِزُٞح" . حُؼٌحد ػ٤ِْٜ ٝهغ ك٤ٖ ًُي رٌُي ػِٔٞح ٍْ ح ْْ  ا٢ِِّٗ"  ر٢ ٣لَ ٓخ " َٝ ٌُ َؼ ه٤ِذ   َٓ  .رٌْ ٣لَ ٓخ " ٍَ

 َٛ َ؟ حُؼٌحد ػ٤ِْٜ ك  

خ"     َٔ َُ َٗخ َؿخءَ  َٝ َُ ْٓ ٤َْ٘خ"  ٗؼ٤ذ هّٞ رب٬ٛى " أَ ـَ َؼ٤ْز خ َٗ ُٗ  َٖ ٣ ٌِ حَُ ُ٘ٞح َٝ َٓ َؼُٚ  آ ش   َٓ َٔ ْك ََ َ٘خ رِ ٌَصِ  ِٓ أََه َٝ  َٖ ٣ ٌِ  حَُ

ٞح ُٔ ٤َْلشُ  ظََِ َٜ زَُلٞح حُ ْٛ َ ْْ  ك٢ِ كَؤ ِٛ ٍِ َٖ  ِى٣َخ ٤ ِٔ  .كًَش ْٜٓ٘ طَٟ ٫ٝ, ٛٞطخ ُْٜ طٔٔغ ٫ " َؿخػِ

    " ْٕ ؤَ ًَ  ْْ ح َُ ْٞ َ٘ ـْ ح أ٫ََ " . حُؼٌحد أطخْٛ ك٤ٖ ك٤ٜخ ط٘ؼٔٞح ٫ٝ, ى٣خٍْٛ ك٢ أهخٓٞح ٓخ ًؤْٜٗ: أ١ " ك٤َِٜخ ٣َ  رُْؼي 

 َٖ ْي٣َ َٔ خ"  ٝأهِحٛخ هللا أٌِٜٛخ اً " ُِ َٔ ٞىُ  رَِؼَيصْ  ًَ ُٔ , حُٔلن ك٢, حُوز٤ِظخٕ ٛخطخٕ حٗظًَض هي: أ١ " ػَ

 .ُوٞٓٚ َٓحؿؼظٚ ُلٖٔ, ح٧ٗز٤خء هط٤ذ ٠ٔٔ٣ ًخٕ, ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٝٗؼ٤ذ. ٝح٬ُٜى, ٝحُزؼي

 ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗؼ٤ذ  هٜش  كٞحثي : 

 ٗؼ٤زخ   ٧ٕ, ٝكَٝػٚ رَ٘حثؼٚ كٌٌُي, ح٬ٓ٩ّ رؤَٛ, ٣ٝوخ١زٕٞ, ٣ؼخهزٕٞ ًٔخ, حٌُلخٍ إٔ: ٜٓ٘خ   

 . ًُي ٓـٔٞع ػ٠ِ َٓطزخ, حُٞػ٤ي ٝؿؼَ, ٝح٤ُِٔحٕ ح٤ٌُٔخٍ ا٣لخء ٝا٠ُ, حُظٞك٤ي ا٠ُ هٞٓٚ ىػخ

 طؼخ٠١ ٖٓ ػ٠ِ, حُؼخؿِش حُؼوٞرش ٝطو٠٘, حٌُٗٞد ًزخثَ ٖٓ, ٝحُٔٞح٣ُٖ حٌُٔخ٤٣َ ٗوٚ إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 . حُ٘خّ أٓٞحٍ َٓهش ٖٓ, ًُي ٝإٔ, ًُي

 ٖٓ - ٝحُـِزش حُوَٜ ٝؿٚ ػ٠ِ - كَٔهظْٜ, ُِٞػ٤ي ٓٞؿزش, ٝحُٔٞح٣ُٖ حٌُٔخ٤٣َ ك٢ َٓهظْٜ ًخٕ ٝاًح   

 . ٝأكَٟ, أ٠ُٝ رخد

, ًُي ر٘و٤ٞ ػٞهذ, ٓخُٚ ٣ُخىس ٣َ٣ي, حُ٘خّ أٓٞحٍ روْ كٖٔ. حُؼَٔ ؿْ٘ ػٖ حُـِحء إٔ: ٜٝٓ٘خ   

ْْ  ا٢ِِّٗ" : ُوُٞٚ حَُُم ٖٓ, ػ٘يٙ ح١ٌُ, حُو٤َ ُِٝحٍ ٓززخ ًٝخٕ ًُ ح ٍَ َ   أَ  ُٝحُٚ ا٠ُ طظٔززٞح ك٬: أ١ " رَِو٤ْ

 . رلؼٌِْ

 ػٖ, حُٔزخكش ٝرخٌُٔخٓذ حُلَحّ ػٖ رخُل٬ٍ ٣ٝو٘غ, هللا آطخٙ رٔخ ٣و٘غ إٔ, حُؼزي ػ٠ِ إٔ: ٜٝٓ٘خ   

َ   هللَاِ  رَو٤َِشُ " : ُوُٞٚ ُٚ ه٤َ ًُي ٝإٔ, حُٔلَٓش حٌُٔخٓذ ْْ  َه٤ْ ٌُ  ٣ُٝخىس, حُزًَش ٖٓ, ًُي كل٢.  " َُ

 . حُزًَش ٟٝي, حُٔلن ٖٓ, حُٔلَٓش ح٧ٓزخد ػ٠ِ حُظٌخُذ ك٢ ٤ُْ ٓخ, حَُُم
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 أٗٚ ػ٠ِ, كيٍ. ح٣٩ٔخٕ ٝؿٞى ػ٠ِ, رٚ حُؼَٔ ٍطذ كبٗٚ, ٝآػخٍٙ, ح٣٩ٔخٕ ُٞحُّ ٖٓ, ًُي إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 . ٓؼيّٝ أٝ, ٗخهٚ كخ٣٩ٔخٕ, حُؼَٔ ٣ٞؿي ُْ اًح

 ٓظوٍَ اٗٚ كظ٠. ح٧ػٔخٍ أك٠َ ٖٓ ٝأٜٗخ, حُٔظوي٤ٖٓ ٨ُٗز٤خء َٓ٘ٝػش طٍِ ُْ, ح٬ُٜس إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 ٤ِٓحٕ ٢ٛٝ, ٝحٌَُٔ٘ حُلل٘خء ػٖ ط٠ٜ٘ ٝأٜٗخ, ح٧ػٔخٍ ٓخثَ ػ٠ِ ٝطوي٣ٜٔخ, ك٠ِٜخ حٌُلخٍ ػ٘ي

 . حُي٤٘٣ش أكٞحُٚ طوظَ, اهخٓظٜخ ٝرؼيّ, حُؼزي أكٞحٍ طٌَٔ, ٝؿٜٜخ ػ٠ِ كزبهخٓظٜخ. َٝٗحثؼٚ ُ٪٣ٔخٕ

 ٓخ ك٤ٚ ٣ٜ٘غ إٔ ُٚ ك٤ِْ - ا٣خٙ هُٞٚ هي هللا ًخٕ ٝإ - ح٩ٗٔخٕ هللا ٣َُهٚ ح١ٌُ حُٔخٍ إٔ: ٜٝٓ٘خ   

, حٌُٔخٓذ ٖٓ ٝح٫ٓظ٘خع, حُلوٞم ٖٓ, ك٤ٚ ٓخ رؤىحء, ك٤ٚ هللا كن ٣و٤ْ إٔ ػ٤ِٚ, ػ٘يٙ أٓخٗش كبٗٚ, ٣٘خء

 ٓخ ك٤ٜخ ٣ٜ٘ؼٞح إٔ ُْٜ, أٓٞحُْٜ إٔ, أٗزْٜٜ ٖٝٓ, حٌُلخٍ ٣ِػٔٚ ًٔخ ٫. ٍُٝٓٞٚ هللا كَٜٓخ حُظ٢

 . هخُلٚ أٝ, هللا كٌْ ٝحكن ٓٞحء,, ٣ٝوظخٍٕٝ ٣٘خءٕٝ

 ػٔخ, ٓ٘ظٚ ٝأٍٝ. رٚ ؿ٤َٙ ٣ؤَٓ ُٔخ ٓزخىٍ أٍٝ ٣ٌٕٞ إٔ, ٝطٔخٜٓخ حُيحػ٢ ىػٞس طٌِٔش ٖٓ إٔ: ٜٝٓ٘خ   

خ" : ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗؼ٤ذ هخٍ ًٔخ, ػ٘ٚ ؿ٤َٙ ٠ٜ٘٣ َٓ ٣ٍِيُ  َٝ
ْٕ  أُ ْْ  أَ ٌُ خ ا٠َُِ أَُهخُِلَ َٓ  ْْ ًُ َْٜٗخ ُْ٘ٚ  أَ  ُٝوُٞٚ " َػ

َخ ٣َخ" : طؼخ٠ُ َٖ  أ٣َُّٜ ٣ ٌِ ُ٘ٞح حَُ َٓ َْ  آ ُِ  َٕ خ طَوُُُٞٞ َٓ  ٫َ  َٕ  .  " طَْلَؼُِٞ

 رظل٤َٜ, ٝح٩ٌٓخٕ حُويٍس رلٔذ, ح٬ٛ٩ف اٍحىس, ِٝٓظْٜ, ٝٓ٘ظْٜ, حََُٓ ٝظ٤لش إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 حُٜٔخُق ٣َٝحػٕٞ, ٝطو٤ِِٜخ حُٔلخٓي ٝريكغ, ٜٓ٘خ ػ٤ِٚ ٣ويٍ ٓخ رظل٤َٜ أٝ, ٝط٤ٌِٜٔخ حُٜٔخُق

 . ٝحُي٣ٞ٤ٗش حُي٤٘٣ش أٍْٓٞٛ رٜخ ٝطٔظو٤ْ, حُؼزخى أكٞحٍ رٜخ طِٜق حُظ٢ ٢ٛ, حُِٜٔلش ٝكو٤وش. حُوخٛش

 ٣ويٍ ٫ ٓخ, كؼِٚ ػيّ ك٢, ٌٓٓٞٓخ ٫ٝ ِٓٞٓخ ٣ٌٖ ُْ, ح٬ٛ٩ف ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ويٍ رٔخ هخّ ٖٓ إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 . ػ٤ِٚ ٣ويٍ ٓخ, ؿ٤َٙ ٝك٢, ٗلٔٚ ك٢ ح٬ٛ٩ف ٖٓ ٣و٤ْ إٔ حُؼزي كؼ٠ِ. ػ٤ِٚ

 ٓظ٬ًٞ, رَرٚ ٓٔظؼ٤٘خ ٣ِحٍ ٫ رَ. ػ٤ٖ ١َكش ٗلٔٚ ػ٠ِ ٣ظٌَ ٫ إٔ ُٚ ٣٘زـ٢, حُؼزي إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 ر٘لٔٚ ٣ؼـذ ٫ٝ, ٝٓٔي٣ٚ ٤ُُٞٔٚ ك٤ِ٘ٔزٚ, حُظٞك٤ن ٖٓ ٢ٗء ُٚ كَٜ ٝاًح. حُظٞك٤ن ُٚ ٓخث٬, ػ٤ِٚ

خ" : ُوُٞٚ َٓ ك٤ِو٢ِ َٝ ْٞ ِٚ  رِخهلَلِ  ا٫َِ  طَ ِْضُ  َػ٤َِْ ًَ َٞ ِٚ  طَ ا٤َُِْ  .  " أ٤ُِٗذُ  َٝ

 ا٣وخع ك٤ٜخ حُظ٢, حُوٜٚ طًٌَ إٔ ٣٘زـ٢ ٝأٗٚ, ػ٤ِْٜ ؿَٟ ٝٓخ, ح٧ْٓ رآهٌحص حُظ٤َٛذ: ٜٝٓ٘خ   

 ػ٘ي, حُظوٟٞ أَٛ رٚ هللا أًَّ ٓخ ًًَ ٣٘زـ٢ أٗٚ ًٔخ. ٝحُِؿَ حُٞػع ٤ٓخم ك٢, رخُٔـ٤َٖٓ حُؼوٞرخص

 . حُظوٟٞ ػ٠ِ ٝحُلغ, حُظَؿ٤ذ

 َسػز ٫ٝ. ٣ٝٙٞىّ  ٣لزٚ طؼخ٠ُ هللا كبٕ ػ٘ٚ ٣ٝؼل٠, ًٗزٚ ػٖ ُٚ ٣ٔٔق ًٔخ حٌُٗذ ٖٓ حُظخثذ إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 كبٗٚ حُلذ حُٞى ػٞى ٝأٓخ, رخُؼلٞ ػ٤ِٚ ٣ٝؼٞى, ُٚ ٣ـلَ إٔ كلٔزٚ, طخد اًح حُظخثذ إ"  ٣وٍٞ ٖٓ روٍٞ

ٝح" : هخٍ هللا كبٕ" .  ٣ؼٞى ٫ َُ لِ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ٌُ رَ ٍَ  َْ ِٚ  طُٞرُٞح ػُ َٕ  ا٤َُِْ ر٢ِّ اِ ٍَ   ْ ِك٤ ُىٝى   ٍَ َٝ "  . 

 . ٜٓ٘خ ٤ٗجخ ٣ؼِٕٔٞ ٫ ٝهي, رؼ٠ٜخ ٣ؼِٕٔٞ هي, ًؼ٤َس رؤٓزخد حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػٖ ٣يكغ هللا إٔ: ٜٝٓ٘خ   

 

 ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ هٜش  

  "ٓز٤ٖ ِٝٓطخٕ رآ٣خط٘خ ٠ٓٞٓ أٍِٓ٘خ ُٝوي " 

َُوَيْ " : طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ ٠َٓ أَ ٞ , ًخُؼٜخ, رٚ ؿخء ٓخ ٛيم ػ٠ِ حُيحُش " رِآ٣َخطَِ٘خ"  ػَٔحٕ رٖ " ُٓ

ٕ  " . ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ ٣ي١ ػ٠ِ هللا أؿَحٛخ حُظ٢ ح٣٥خص ٖٓ, ٝٗلٞٛٔخ ٝح٤ُي ِْطَخ ُٓ َٝ   ٖ ز٤ِ : أ١ " ُٓ

 .حُْ٘ٔ ظٍٜٞ ظَٜص, ر٤٘ش ظخَٛس كـش
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 َٛ ؟ آٓ٘ٞح  

 ٍَٟ ٛٞ رٔخ ا٫ ٣ؤَٓ ٫, ؿخٝ ٟخٍ ٛٞ رَ " ر٤َٗي كَػٕٞ أَٓ ٝٓخ كَػٕٞ أَٓ كخطزؼٞح"     

 . ٝأٌِْٜٛ أٍىحْٛ - هٞٓٚ حطزؼٚ ُٔخ - ؿَّ ٫. ٓلٞ

 ؟ كَػٕٞ هّٞ ؿِحء ٓخ  

    " ُّ ُٚ  ٣َْوُي َٓ ْٞ َّ  هَ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ ُْ  ح َىُٛ ٍَ ْٝ َ ٍَ  كَؤ َْ  حَُ٘خ رِْج ىُ  َٝ ٍْ ِٞ ُْ ٝىُ  ح ٍُ ْٞ َٔ ُْ أُْطزُِؼٞح ح ِٙ  ك٢ِ َٝ ٌِ  َُْؼَ٘ش  "  حُي٤ٗخ ك٢: أ١ " َٛ

 َّ ْٞ َ٣ شِ  َٝ َٓ ُْو٤َِخ  . ٝح٥هَس حُي٤ٗخ ك٢ أؿٔؼٕٞ ٝحُ٘خّ, ٬ٓٝثٌظٚ هللا ٣ِؼْٜ٘: أ١ " ح

    " َْ ْكيُ  رِْج َِّ كُٞىُ  حُ َْ َٔ ُْ  حُي٤ٗخ ُٝؼ٘ش, هللا ػٌحد ٖٓ, ػ٤ِْٜ ٝطَحىف, ُْٜ حؿظٔغ ٓخ رجْ: أ١ " ح

 .ٝح٥هَس

 ؟ طؼخ٠ُ هخٍ ٓخًح ًًَٝٛخ حُوٜٚ ًًَ رؼي 

ُِيَ " : َُُٓٞٚ طؼخ٠ُ هللا هخٍ, ٍِْٜٓ ٓغ ح٧ْٓ ٛئ٫ء هٜٚ ًًَ ُٝٔخ    ًَ  ْٖ ْٗزَخءِ  ِٓ ٟ أَ ََ ُْوُ ُٚ  ح ُّٜ  َٗوُ

 . ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ًًَٟٝ ٝٓٞػظش, ٍٓخُظي ػ٠ِ آ٣ش ٣ٌٕٝٞ, رٚ ُظٌٍ٘ " َػ٤َِْيَ 

  (هخثْ ٜٓ٘خ ) ؟ حُٔخروش ح٧ْٓ أٓخًٖ كخٍ ٢ٛ ٓخ  

َْٜ٘خ"     ِٓ   ْ ٤ي  "  ٜٝٓ٘خ .ػ٤ِْٜ ٣يٍ ٓخ, ى٣خٍْٛ آػخٍ ٖٓ رو٢ رَ, ٣ظِق ُْ " هَخثِ ِٜ َك  طٜيٓض هي " َٝ

  .أػَ ُٜخ ٣زن كِْ, ٓ٘خُُْٜ ٝحٟٔلِض, ٓٔخًْٜ٘

 ٌٙٛ ؟ رٜخ طٔزذ ح١ٌُ كٖٔ حُؼخهزش  

خ"     َٓ َٝ  ْْ َ٘خُٛ ْٔ ْٖ "  حُؼوٞرخص رؤٗٞحع رؤهٌْٛ " ظََِ ٌِ َُ ٞح َٝ ُٔ ْْ  ظََِ ُٜ َٔ ْٗلُ  .  ٝحُؼ٘خى, ٝحٌُلَ رخَُ٘ى " أَ

 َٛ ْٜ؟ حُ٘يحثي ػ٘ي آُٜظْٜ ط٘لؼ 

خ "    َٔ ْْ  أَْؿَ٘ضْ  كَ ُْٜ٘ ُْ  َػ َٕ  حَُظ٢ِ آَُِٜظُُٜ ْٖ  ٣َْيُػٞ ِٓ  ِٕ ْٖ  هللَاِ  ُىٝ ٢ْء   ِٓ خ َٗ َٔ َُ  َؿخءَ  َُ ْٓ رِّيَ  أَ  حُظـؤ ٖٓ ًَ ٌٌٝٛح " ٍَ

 . حُ٘يحثي ٍِٗٝ ػ٘ي, ًُي ٣٘لؼٚ ُْ, هللا ؿ٤َ ا٠ُ

خ"     َٓ َٝ  ْْ حُىُٝٛ َُ  ََ  .رزخُْٜ هطَ ٓٔخ رخ٠ُي, ٝىٓخٍ هٔخٍ أ١ " طَْظز٤ِذ   َؿ٤ْ

 ؟ ُِظخ٤ُٖٔ هللا أهٌ ٣ٌٕٞ ٤ًق  

, ٣ٝز٤يْٛ رخُؼٌحد ٣ؤْٜٜ: أ١ " ٗي٣ي أ٤ُْ أهٌٙ إ ظخُٔش ٢ٛٝ حُوَٟ أهٌ اًح ٍري أهٌ ًٌُٝي"    

َٕ "  .٢ٗء ٖٓ هللا ىٕٝ ٖٓ, ٣يػٕٞ ًخٗٞح ٓخ, ٣٘لؼْٜ ٫ٝ ُِيَ  ك٢ِ اِ , ُِظخ٤ُٖٔ أهٌٙ ٖٓ, حًٌٍُٔٞ " ًَ

ْٖ  ٣٥ََش  " . حُؼوٞرخص رؤٗٞحع َٔ ٌَحدَ  َهخفَ  ُِ سِ  َػ ََ , ٝح٩ؿَحّ حُظِْ أَٛ إٔ ػ٠ِ, ٝى٬٤ُ ُؼزَس: أ١ " ح٥ِْه

 . ح٧ه٣َٝش ٝحُؼوٞرش, حُي٣ٞ٤ٗش حُؼوٞرش ُْٜ

 ح٥هَس ٝٛق  

 ّ  _؟ ح٥هَس ٝٛق رٔخًح  

ُِيَ " : هخٍ    ًَ   ّ ْٞ ُٔٞع   ٣َ ـْ َٓ  َُُٚ  ُّ  ػظٔش ٖٓ, ُْٜ ٤ُٝظَٜ, ُِٔـخُحس, ح٤ُّٞ ًُي ٧ؿَ ؿٔؼٞح: أ١ " حَُ٘خ

ُِيَ " . حُٔؼَكش كن ٣ؼَكٞٗٚ رٚ ٓخ, حُؼظ٤ْ ٝػيُٚ هللا ًَ َٝ   ّ ْٞ ُٜٞى   ٣َ ْ٘  ٝؿ٤ٔغ, ٬ٓٝثٌظٚ هللا ٣ٜ٘يٙ: أ١ " َٓ

 .حُٔوِٞه٤ٖ

 ؟ ح٤ُّٞ ًُي ٣ٌٕٞ ٓظ٠  

 " ٓؼيٝى ٧ؿَ ا٫ ٗئهَٙ ٝٓخ"    
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خ"     َٓ َٝ  ُٙ َُ َ   ا٫َِ "  حُو٤خٓش ٣ّٞ اط٤خٕ: أ١ " َُٗئهِّ ْؼُيٝى   ٧ََِؿ  ك٤ٜخ هللا هيٍ ٝٓخ حُي٤ٗخ أؿَ حٗو٠٠ اًح " َٓ

 ك٢ ػ٤ِْٜ أؿَٟ ًٔخ, حُـِحث٤ش أكٌخٓٚ ػ٤ِْٜ ٣ٝـ١َ, ح٧هَٟ حُيحٍ ا٠ُ ٣٘وِْٜ كل٤٘جٌ, حُوِن ٖٓ

 .حَُ٘ػ٤ش أكٌخٓٚ, حُي٤ٗخ

  "ّٞٝٓؼ٤ي ٗو٢ كْٜٔ٘ ربًٗٚ ا٫ ٗلْ طٌِْ ٫ ٣ؤص ٣ " 

    " َّ ْٞ ُْ  ٫َ "  حُوِن ٣ٝـظٔغ, ح٤ُّٞ ًُي " ٣َؤْصِ  ٣َ َِ ٌَ ْ   طَ ِٚ  ا٫َِ  َْٗل ِٗ ًْ ِ  ٫, حٌَُحّ ٝح٬ُٔثٌش, ح٧ٗز٤خء كظ٠ " رِب

 . ربًٗٚ ا٫ ٣٘لؼٕٞ

 ؟ حُو٤خٓش ٣ّٞ حُوِن ط٤ٜ٘ق ٛٞ ٓخ  

    " ْْ ُْٜ٘ ِٔ و٢ِ  "  حُوِن: أ١ " كَ ِؼ٤ي   َٗ َٓ  ٝػٜٞح, ٍِٓٚ ًٌٝرٞح, رخهلل ًلَٝح ح٣ٌُٖ ْٛ, كخ٧ٗو٤خء.  " َٝ

 .حُٔظوٕٞ حُٔئٕٓ٘ٞ: ْٛ, ٝحُٔؼيحء. أَٓٙ

 ؟ ؿِحإْٛ ٓخ  

خ"    َٓ َ َٖ  كَؤ ٣ ٌِ وُٞح حَُ ٍِ  كَل٢ِ" . ٝحُل٤٠لش ٝحُو١ِ, حُ٘وخٝس ُْٜ كِٜض: أ١ " َٗ  ك٢ ٓ٘ـٕٔٔٞ " حَُ٘خ

ْْ " . ػوخرٜخ ػ٤ِٚ ٓ٘ظي, ػٌحرٜخ َ  "  ك٤ٚ ْٛ ٓخ ٗيس ٖٓ " ك٤َِٜخ َُُٜ ك٤ِ ٤ِٜن   َُ َٗ  ح٧ٛٞحص أٗ٘غ ٝٛٞ " َٝ

 .ٝأهزلٜخ

  "ٖ٣َ٣ي ُٔخ كؼخٍ ٍري إ ٍري ٗخء ٓخ ا٫ ٝح٧ٍٝ حُٔٔخٝحص ىحٓض ٓخ ك٤ٜخ هخُي٣ " 

    " َٖ خ"  ػٌحرٜخ ٌٛح حُظ٢, حُ٘خٍ ك٢: أ١"  ك٤َِٜخ َهخُِِي٣ َٓضِ  َٓ حصُ  َىح َٝ خ َٔ َٔ ُٝ  حُ ٍْ ح٧َْ خ ا٫َِ  َٝ خءَ  َٓ رُّيَ  َٗ ٍَ " 

 كخ٫ٓظؼ٘خء. حُٔل٣َٖٔ ؿٍٜٔٞ هخُٚ ًٔخ, ك٤ٜخ ٣ٌٞٗٞح ٫ إٔ, هللا ٗخء حُظ٢ حُٔيس ا٫, أريح ك٤ٜخ هخُي٣ٖ: أ١

 حُيهٍٞ هزَ ح١ٌُ حُِٖٓ ٟٓٞ, ح٧ُٓخٕ ؿ٤ٔغ ك٤ٜخ هخُيٕٝ كْٜ, ىهُٜٞخ هزَ ٓخ ا٠ُ ٍحؿغ, ٌٛح ػ٠ِ

 . ك٤ٜخ

    " َٕ رَيَ  اِ ٍَ   ٍ خ كََؼخ َٔ ٣َِيُ  ُِ  أكي ٣َىٙ ٫, ٝطؼخ٠ُ طزخٍى, كؼِٚ, كٌٔظٚ ٝحهظ٠ظٚ كؼِٚ أٍحى ٓخ كٌَ"  ٣ُ

 .َٓحىٙ ػٖ

 ؟ حُٔؼيحء ؿِحء ٓخ 

خ"     َٓ أَ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ِؼُيٝح حَُ َ٘شِ  كَل٢ِ"  ٝحُلُٞ, ٝحُل٬ف, حُٔؼخىس ُْٜ كِٜض: أ١ " ُٓ ـَ ُْ َٖ  ح خ ك٤َِٜخ َهخُِِي٣ ضِ  َٓ َٓ  َىح

حصُ  َٝ خ َٔ َٔ ُٝ  حُ ٍْ ح٧َْ خ ا٫َِ  َٝ خءَ  َٓ رُّيَ  َٗ ََ  َػطَخء  " . روُٞٚ ًُي أًي ػْ " ٍَ ً   َؿ٤ْ ٌُٝ ـْ  هللا أػطخْٛ ٓخ: أ١ " َٓ

 ٖٓ ح٣ٌَُْ هللا ٗٔؤٍ. ح٧ٝهخص ٖٓ رٞهض ٓ٘وطغ ؿ٤َ, ٓٔظَٔ ىحثْ كبٗٚ, حُؼخ٤ُش ٝحٌُِس, حُٔو٤ْ حُ٘ؼ٤ْ ٖٓ

 .ْٜٓ٘ ٣ـؼِ٘خ إٔ ك٠ِٚ

 ؟ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي ٗز٤ٚ طؼخ٠ُ هللا ٣ؤَٓ ٓخًح  

٣َش   ك٢ِ طَيُ  ك٬ََ " : ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي َُُٓٞٚ, طؼخ٠ُ هللا ٣وٍٞ    َْ خ ِٓ َٔ  " َُٛئ٫َءِ  ٣َْؼزُيُ  ِٓ

 . ػو٢ِ ٫ٝ َٗػ٢ ى٤َُ, ُْٜ ك٤ِْ, رخ١َ ػ٤ِٚ ْٛ ٓخ ٝإٔ, كخُْٜ ك٢ ط٘ي ٫: أ١, حًَُٕٔ٘ٞ

خ"  أْٜٗ, ٝٗزٜظْٜ ى٤ُِْٜ ٝاٗٔخ    َٓ  َٕ خ ا٫َِ  ٣َْؼزُُيٝ َٔ ْْ  ٣َْؼزُيُ  ًَ ْٖ  آرَخُإُٛ ِٓ  َُ  ٤ُْ, ٌٛح إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ" .  هَْز

 ٛئ٫ء أٓؼخٍ هٜٞٛخ. رٜخ ٣لظؾ, ح٧ٗز٤خء ػيح ٓخ أهٞحٍ ٧ٕ, ى٬٤ُ ٣ٌٕٞ إٔ ػٖ ك٬٠, ر٘زٜش

 كبٜٗخ, ػ٤ِٜخ حطلوٞح ٝإ, أهٞحُْٜ كبٕ. حُي٣ٖ أٍٛٞ ك٢, أهٞحُْٜ ٝكٔخى هطؤْٛ ًؼَ ح٣ٌُٖ, ح٠ُخ٤ُٖ

 . ٬ٍٟٝ هطؤ

اَِٗخ"  حُي٤ٗخ ك٢ ٤ٜٗزْٜ حٌُلخٍ ٣ٞك٠ أٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ هللا ػيٍ ٖٓ    َٝ  ْْ كُُّٞٛ َٞ ُٔ َُ  ْْ ٤زَُٜ ِٜ َٗ  ََ  َؿ٤ْ

  ٙ ْ٘وُٞ  ك٢ ٍحم أٝ, ح٤ُٜ٘ذ ًُي ًؼَ ٝإ, ُْٜ ًظذ ٓٔخ, حُي٤ٗخ ٖٓ ٤ٜٗذ ٣٘خُْٜ إٔ ري ٫: أ١"  َٓ
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 ٣ؼط٢ ٫ٝ, ٣لذ ٫ ٖٝٓ, ٣لذ ٖٓ, خ٤ٗحُي ٣ؼط٢ هللا كبًح  . كخُْٜ ٬ٛف ػ٠ِ ٣يٍ ٫ كبٗٚ, ػ٤٘ي

 ٖٓ ح٠ُخ٤ُٖ هٍٞ ػ٠ِ, ح٠ُخ٤ُٖ رخطلخم ٣ـظَ ٫ أٗٚ ٝحُلخَٛ. ٣لذ ٖٓ ا٫, حُٜل٤ق ٝحُي٣ٖ ح٣٩ٔخٕ

 .حُي٤ٗخ ٖٓ ٝآطخْٛ, هللا هُْٜٞ ٓخ ػ٠ِ ٫ٝ. ح٧هي٤ٖٓ آرخثْٜ

 ؟ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٢ٓٞٓ ػ٠ِ هللا أُِٗٚ ح١ٌُ حٌُظخد ٛٞ ٓخ  

, حُظٍٞحس ٛٞ ح١ٌُ, حٌُظخد ٠ٓٞٓ آط٠ أٗٚ, ؼخ٠ُط ٣وزَ(  ك٤ٚ كخهظِق حٌُظخد ٠ٓٞٓ آط٤٘خ ُٝوي)    

 ك٤ٚ حهظِلٞح, ا٤ُٚ حُٔ٘ظٔز٤ٖ كبٕ, ٌٛح ٓغ, ٌُٖٝ, ٝح٫ؿظٔخع, ٝٗٞح٤ٛٚ أٝحَٓٙ ػ٠ِ ٬ُطلخم حُٔٞؿذ

 . حُي٤٘٣ش ٝرـخٓؼظْٜ, رؼوخثيْٛ أَٟ, حهظ٬كخ

  ( ٫َ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ َٓ  ْٖ رِّيَ  ِٓ ْْ  َُو٢٠َُِ "  رخُؼٌحد ٓؼخؿِظْٜ ٝػيّ, رظؤه٤َْٛ ( ٍَ  حُؼوٞرش ربك٬ٍ " ر٤ََُْٜ٘

. ٣َٓذ ٗي ك٢ ٝروٞح, حُو٤خٓش ٣ّٞ ا٠ُ ر٤ْٜ٘ حُو٠خء أهَ إٔ, كٌٔظٚ حهظ٠ض, طؼخ٠ُ ٌُٝ٘ٚ, رخُظخُْ

, ح٤ُٜٞى ١خثلش ٖٓ, ٓٔظـَد ؿ٤َ, ا٤ُي هللا أٝكخٙ ح١ٌُ حُوَإٓ كٔغ, ًظخرْٜ ٓغ, كخُْٜ ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح

 .٣َٓذ ٓ٘ٚ ٗي ك٢ ٣ٌٞٗٞح ٝإٔ, رٚ ٣ئٓ٘ٞح ٫ إٔ

 ؟ ر٤ْٜ٘ هللا ٣لٌْ ٓظ٠  

    " َٕ اِ خ ٬ًُ ّ  َٝ َٔ َُ  ْْ ك٤ََُِّٜ٘ َٞ رُّيَ  ٤َُُ ٍَ  ْْ خَُُٜ َٔ , حُؼيٍ رلٌٔٚ, حُو٤خٓش ٣ّٞ ر٤ْٜ٘ هللا ٣و٢٠ إٔ ري ٫: أ١ " أَْػ

خ اَُِٗٚ " . ٣ٔظلن رٔخ ٬ً ك٤ـخ١ُ َٔ َٕ  رِ ُِٞ َٔ َ  "  َٝٗ ه٤َ ٖٓ " ٣َْؼ  ٖٓ ٢ٗء ػ٤ِٚ ٣ول٠ ك٬ " َهز٤ِ

 .ٝؿ٤ِِٜخ ىه٤وٜخ, أػٔخُْٜ

 ؟ ٓؼٚ آٖٓ ٖٝٓ ٗز٤ٚ طؼخ٠ُ هللا أَٓ رٔخًح  

, ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔيح ٗز٤ٚ أَٓ, ٝحكظَحهْٜ حهظ٬كْٜ أٝؿزض حُظ٢, حٓظوخٓظْٜ رؼيّ أهزَ ُٔخ ػْ   

 ٓخ, ٣ٝؼظويٝح, حَُ٘حثغ ٖٓ, هللا َٗػٚ ٓخ ك٤ٌِٔٞح, أَٓٝح ًٔخ ٣ٔظو٤ٔٞح إٔ, حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ, ٓؼٚ ٖٝٓ

, ٣طـٞح ٫ٝ, ًُي ػ٠ِ ٣ٝيٝٓٞح, ٣َٔس ٫ٝ, ٣ٔ٘ش, ًُي ػٖ ٣ِ٣ـٞح ٫ٝ, حُٜل٤لش حُؼوخثي ٖٓ هللا أهزَ

 . ح٫ٓظوخٓش ٖٓ ُْٜ هللا كيٙ ٓخ ٣ظـخُٝٝح رؤٕ

خ اَُِٗٚ "  ٝهُٞٚ    َٔ َٕ  رِ ُِٞ َٔ َ   طَْؼ ٤ ِٜ  كل٤ٚ. ػ٤ِٜخ ٤ٓٝـخ٣ٌُْ, ٢ٗء أػٔخٌُْ ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ول٠ ٫: أ١"  رَ

 . ح٫ٓظوخٓش طؼيٟ ٖٓ ا٠ُ ح٤َُٔ ػٖ كٌٍْٛ ٌُٜٝح, ٟيٛخ ٖٓ ٝط٤َٛذ, ح٫ٓظوخٓش ُِٔٞى طَؿ٤ذ

 ؟ ػ٘ٚ ٜٗخٙ رٔخًح  

    " ٫َ ُ٘ٞح َٝ ًَ َْ َٖ  ا٠َُِ طَ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ  ػ٤ِٚ ٓخ ٤ٍٟظْ أٝ, ظِْٜٔ ػ٠ِ ٝٝحكوظْٔٞٛ, ا٤ُْٜ ِٓظْ اًح, كبٌْٗ " ظََِ

 . حُظِْ ٖٓ

 ؟ حُـِحء ٓخ      

    " ُْ ٌُ َٔ َٔ ٍُ  كَظَ خ"  ًُي كؼِظْ: إ " حَُ٘خ َٓ َٝ  ْْ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ  ِٕ ْٖ  هللَاِ  ُىٝ ٤َُِخءَ  ِٓ ْٝ  ٫ٝ, هللا ػٌحد ٖٓ ٣ٔ٘ؼٌْٞٗ " أَ

 . هللا ػٞحد ٖٓ, ٤ٗجخ ٌُْ ٣لِٜٕٞ

    " َْ َٕ  ٫َ  ػُ ٝ َُ َٜ ْ٘  ًَ ا٠ُ حًَُٕٞ ٖٓ حُظل٣ٌَ: ح٣٥ش ٌٛٙ كل٢. ٌْٓٔ اًح حُؼٌحد ػٌْ٘ ٣يكغ ٫: أ١"  طُ

 ٖٓ ػ٤ِٚ ٛٞ رٔخ ٝحَُٟخ, ًُي ػ٠ِ, ٝٓٞحكوظٚ, رظِٔٚ ا٤ُٚ ٝح٠ٗ٫ٔخّ ح٤َُٔ, رخًَُٕٞ ٝحَُٔحى. ظخُْ

 .حُظِْ ٖٓ حُؼخك٤ش هللا ٗٔؤٍ!! حُظِٔش؟ كخٍ ك٤ٌق, حُظِٔش ا٠ُ حًَُٕٞ ك٢ حُٞػ٤ي ٌٛح ًخٕ ٝاًح. حُظِْ

 ؟ هللا أَٓٗخ رٔخًح  

 " ٌُِح٣ًَٖ ًًَٟ ًُي ح٤ُٔجخص ٣ٌٛزٖ حُلٔ٘خص إ ح٤َُِ ٖٓ ُُٝلخ   حُٜ٘خٍ ١َك٢ ح٬ُٜس ٝأهْ"    

ك٢َِ "  ًخِٓش ح٬ُٜس ربهخٓش: طؼخ٠ُ ٣ؤَٓ ََ َ١  ٍِ , حُلـَ ٬ٛس, ٌٛح ك٢ ٣ٝيهَ. ٝآهَٙ أُٝٚ: أ١"  حََُٜ٘خ
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َُل خ" . ٝحُؼَٜ حُظَٜ ٬ٛٝطخ ُُ َٝ  َٖ ِٓ  َِ  ًُي ٣ٝظ٘خٍٝ. ٝحُؼ٘خء حُٔـَد ٬ٛس, ًُي ك٢ ٣ٝيهَ " ح٤َُِْ

 . طؼخ٠ُ هللا ا٠ُ ٝطوَرٚ, حُؼزي طُِق ٓٔخ كبٜٗخ, ح٤َُِ ه٤خّ

  ( َٕ َ٘خصِ  اِ َٔ َُْل َٖ  ح ِْٛز ٌْ ٤ِّجَخصِ  ٣ُ َٔ   ؟ ًُي ٣ٌٕٞ ٤ًق ( حُ

 أٜٗخ ٓغ - ٢ٛٝ. حُلٔ٘خص أًزَ ٖٓ, حُظطٞػخص ٖٓ رٜخ أُلن ٝٓخ, حُؤْ حُِٜٞحص كٌٜٙ: أ١   

, حُٜـخثَ: رٌُي ٝحَُٔحى. ٝطٔلٞٛخ ح٤ُٔجخص طٌٛذ كبٜٗخ, حُؼٞحد ٝطٞؿذ, هللا ا٠ُ طوَد - كٔ٘خص

 حُؤْ ٝحُِٜٞحص: " هُٞٚ ٓؼَ, ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ػٖ, حُٜل٤لش ح٧كخى٣غ ه٤يطٜخ ًٔخ

  حٌُزخثَ حؿظ٘زض ٓخ ر٤ٜٖ٘ ُٔخ ٌٓلَحص, ٠ٍٓخٕ ا٠ُ ٠ٍٓٝخٕ, حُـٔؼش ا٠ُ ٝحُـٔؼش

  (ًُي ) ؟ ا٤ُٚ ط٤َ٘ ٓخًح   

 ٓـخُٝطٚ ٝػيّ, حُٔٔظو٤ْ حَُٜح١ ػ٠ِ ح٫ٓظوخٓش ُِّٝ ٖٓ, طويّ ٓخ ٌَُ, ح٩ٗخٍس ُٝؼَ ًُي   

, ح٤ُٔجخص ٣ٌٛزٖ حُلٔ٘خص إٔ ٝر٤خٕ, ح٬ُٜس ربهخٓش ٝح٧َٓ. ظِٔٞح ح٣ٌُٖ ا٠ُ حًَُٕٞ ٝػيّ, ٝطؼي٣ٚ

ٟ"  حُـ٤ٔغ ََ ًْ ًِ  َٖ ٣ َِ ًِ ح ٌَ  حُلٔ٘ش ح٧ٝحَٓ ُظِي ٣ٝٔظؼِٕٞ, ػ٘ٚ ٜٝٗخْٛ, رٚ هللا أَْٓٛ ٓخ رٜخ ٣لٜٕٔٞ " ُِِ

 .ٝح٤ُٔجخص ٍَُِ٘ٝ حُيحكؼش, ُِو٤َحص حُٔؼَٔس

 ٌٙٛ ٍٞٓ؟ طلظخؽ ٓخًح ا٠ُ ح٧  

َْ " : هخٍ ٌُٜٝح, ػ٤ِٜخ ٝحُٜزَ, حُ٘لْ ٓـخٛيس ا٠ُ طلظخؽ, ح٧ٍٓٞ طِي ٌُٖٝ     زِ ْٛ ح  حكزْ: أ١ " َٝ

 . ط٠ـَ ٫ٝ ٝحٓظَٔ, ٌُُي ٝاُِحٜٓخ, ٓؼ٤ٜظٚ ٝػٖ, هللا ١خػش ػ٠ِ ٗلٔي

 ؟ ُـِحءح ٓخ  

    " َٕ ِ ََ  ٤٠ُِ٣غُ  ٫َ  هللَاَ  كَب َٖ  أَْؿ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ , أؿَْٛ ٣ٝـ٣ِْٜ, ػِٔٞح ح١ٌُ أكٖٔ ػْٜ٘ هللا ٣ظوزَ رَ " ح

 ػٞحد ا٠ُ, ح٠ُؼ٤لش حُ٘لْ رظ٣ٞ٘ن, حُٜزَ ُِِّٝ, ػظ٤ْ طَؿ٤ذ ٌٛح ٝك٢. ٣ؼِٕٔٞ ًخٗٞح ٓخ رؤكٖٔ

 .ٝكظَص ٝٗض ًِٔخ, هللا

 حُلٔخى ػٖ ٣ٜٕٝ٘ٞ, حُٜيٟ ا٠ُ ٣يػٕٞ, حُو٤َ أَٛ ٖٓ, روخ٣خ حُٔخ٤ٟش حُوَٕٝ ك٢ ؿؼَ هللا إٔ ٫ُٞ 

, ٗـٞح أْٜٗ, ح٧َٓ ٝؿخ٣ش. ؿيح ه٤ِِٕٞ ٌُْٜٝ٘, ح٧ى٣خٕ رٚ ٝأرو٤ض, ٗلؼْٜ ٖٓ كلَٜ ,ٝحَُىٟ؟

 ٖٓ ٤ُِٜي, أ٣ي٣ْٜ ػ٠ِ أؿَحٛخ هللا كـش ٣ٌٕٝٞ, ى٣ْٜ٘ ٖٓ رٚ هخٓٞح رٔخ ٝه٤خْٜٓ, ح٤َُِٖٓٔ ربطزخػْٜ

 . ر٤٘ش ػٖ ك٢ ٖٓ ٣ٝل٤خ ر٤٘ش ػٖ ِٛي

 ؟ حُلو٤وش ٓخ  

حطَزَغَ "  ٌُٖ    َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُ ُٔ خ ظََِ َِكُٞح َٓ ِٚ  أُْط . ري٫ رٚ ٣زـٞح ُْٝ, ٝحُظَف حُ٘ؼ٤ْ ٖٓ ك٤ٚ ْٛ ٓخ حطزؼٞح: أ١ " ك٤ِ

خُٗٞح"  ًَ َٝ  َٖ ٤ ِٓ َِ ـْ  ٝحٓظؤِْٜٛ, حُؼوخد ػ٤ِْٜ كن كٌُِي, ك٤ٚ أطَكٞح ٓخ ربطزخػْٜ, ظخ٤ُٖٔ: أ١ " ُٓ

, هللا ري٣ٖ هخثٕٔٞ, حُ٘خّ أكٔي ُٔخ, ِٜٓلٕٞ روخ٣خ ك٤ْٜ ٣ٌٕٞ إٔ, ح٧ٓش ٌُٜٙ كغ, ٌٛح ٝك٢. حُؼٌحد

, حُلخُش ٌٛٙ ٝك٢. حُؼ٠ٔ ٖٓ ٣ٝزَْٜٜٝٗ, ح٧ًٟ ػ٠ِ, ْٜٓ٘ ٣ٜٝزَٕٝ, حُٜيٟ ا٠ُ َٟ ٖٓ ٣يػٕٞ

 َُد هخُٜخ ػِٔٚ ؿؼَ اً, حُي٣ٖ ك٢ آخٓخ, ٣ٌٕٞ ٝٛخكزٜخ, حَُحؿزٕٞ ك٤ٜخ ٣َؿذ كخُش أػ٠ِ

 .حُؼخ٤ُٖٔ

 ؟ حُوَٟ هللا ٣ِٜي ٓظ٠  

, ُْٜ ٓ٘ٚ رظِْ حُوَٟ ٤ُِٜي هللا ًخٕ ٝٓخ: أ١ " ِٜٓلٕٞ ٝأِٜٛخ رظِْ حُوَٟ ٤ُِٜي ٍري ًخٕ ٝٓخ"    

 اًح ا٫, ٤ٌُِْٜٜ هللا ًخٕ ُٔخ. ػ٤ِٚ ٓٔظَٕٔٝ, ح٬ُٜف ػ٠ِ ٓو٤ٕٔٞ: أ١, ِٜٓلٕٞ أْٜٗ ٝحُلخٍ

200



 

57 
 

 ســـــورة هـــــود

 اًح, حُٔخرن رظِْٜٔ حُوَٟ ٤ُِٜي ٍري ًخٕ ٝٓخ: حُٔؼ٠٘ إٔ, ٣ٝلظَٔ. هللا كـش ػ٤ِْٜ ٝهخٓض, ظِٔٞح

 .ظِْٜٔ ٖٓ طويّ ٓخ ٣ٝٔلٞح, ػْٜ٘ ٣ؼلٞ هللا كبٕ, ػِْٜٔ ٝأِٛلٞح ٍؿؼٞح

 ٍ٣ِحُٕٞ ٫ٝ ٝحكيس أٓش حُ٘خّ ُـؼَ ٍري ٗخء ُٝٞ"  ٓوظِل٤ٖ حُ٘خّ ٣ـؼَ إٔ ػ٠ِ ٤٘ٓٝجظٚ هللا هي 

 ؿ٤َ ٤٘ٓجظٚ كبٕ, ح٢ٓ٬ٓ٩ حُي٣ٖ ػ٠ِ ٝحكيس أٓش حُ٘خّ ُـؼَ ٗخء ُٞ أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ " ٓوظِل٤ٖ

 َُِٜح١ ٓوخُل٤ٖ, ٓوظِل٤ٖ ٣ِحُٞح ٫ إٔ, كٌٔظٚ حهظ٠ض ٌُٝ٘ٚ. ٢ٗء ػ٤ِٚ ٣ٔظ٘غ ٫ٝ, هخَٛس

 .ؿ٤َٙ هٍٞ ك٢ ٝح٬٠ٍُ, هخُٚ ك٤ٔخ, حُلن ٣َٟ ًَ, حُ٘خٍ ا٠ُ حُِٔٞٛش ُِٔزَ ٓظزؼ٤ٖ, حُٔٔظو٤ْ

  " ا٫َِ  ْٖ َٓ  َْ ِك رُّيَ  ٍَ  ٓخروش, ُْٜ ٓزوض كٜئ٫ء. ػ٤ِٚ ٝح٫طلخم, رٚ ٝحُؼَٔ رخُلن حُؼِْ ا٠ُ كٜيحْٛ " ٍَ

 ا٠ُ ًُٕٓٞٞٞ ٓوٌُٕٝٞ كْٜ, ػيحْٛ ٖٓ ٝأٓخ. ح٢ُٜ٩ ٝحُظٞك٤ن, حَُرخ٤ٗش حُؼ٘خ٣ش ٝطيحًٍظْٜ, حُٔؼخىس

 . أٗلْٜٔ

 ؟ هِوْٜ ٖٓ ُلٌٔش ٓخ  

ُِيَ " : ٝهُٞٚ    ٌَ ُِ َٝ  ْْ  ٝحُٔظلوٕٞ, ٝح٧ٗو٤خء حُٔؼيحء ْٜٓ٘ ٤ٌُٕٞ, هِوْٜ أٗٚ, كٌٔظٚ حهظ٠ض: أ١ " َهَِوَُٜ

, ػيُٚ, ُِؼزخى ٤ُظز٤ٖ. ح٬٠ُُش ػ٤ِْٜ كوض ح١ٌُ ٝحُل٣َن, هللا ٛيٟ ح١ٌُ ٝحُل٣َن, ٝحُٔوظِلٕٞ

, ٝحُؼزخىحص حُـٜخى ٓٞم ُٝظوّٞ, ٝحَُ٘ حُو٤َ ٖٓ, حُز٣َ٘ش حُطزخع ك٢ ًٖٔ ٓخ, ٤ُٝظَٜ, ٝكٌٔظٚ

َٔضْ "  ٧ٝٗٚ. ٝح٫رظ٬ء رخ٫ٓظلخٕ ا٫, طٔظو٤ْ ٫ٝ طظْ ٫ حُظ٢ طَ شُ  َٝ َٔ ِِ رِّيَ  ًَ ٍَ  َٕ َ٨َ ْٓ َ٧َ  َْ َٖ  َؿََٜ٘ َ٘شِ  ِٓ ـِ ُْ  ح

 ِّ حَُ٘خ َٝ  َٖ ِؼ٤ َٔ  .ا٤ُٜخ حُِٔٞٛش رؤػٔخُٜخ ٣ؼِٕٔٞ, أ٬ٛ ُِ٘خٍ ٤٣َٔ إٔ ري ك٬ " أَْؿ

  ( حََُٓ أٗزخء ٖٓ ػ٤ِي ٗوٚ ٬ًٝ ) ؟ حُٔزذ ٓخ  

 ٖٓ حٍُٔٞس ٌٛٙ ك٢ ًًَ ُٔخ " ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ًًَٟٝ ٝٓٞػظش حُلن ٌٛٙ ك٢ ٝؿخءى كئحىى رٚ ٗؼزض"   

٬ًُ ّ " : كوخٍ, ًُي ًًَ ك٢ حُلٌٔش ًًَ, ًًَ ٓخ, ح٧ٗز٤خء أهزخٍ َٝ  ُّٚ ْٖ  َػ٤َِْيَ  َٗوُ ْٗزَخءِ  ِٓ َِ  أَ ُٓ َُّ خ حُ  ُٗؼَزِّضُ  َٓ

 ِٚ  طؤْٗ حُ٘لّٞ كبٕ. حََُٓ ٖٓ حُؼِّ أ٢ُٝ ٛزَ ًٔخ, ٝطٜزَ, ٣ٝؼزض, ٤ُطٔجٖ هِزي, أ١ " كَُئحَىىَ  رِ

. رٚ هخّ ٖٓ ًٝؼَس, ٗٞحٛيٙ رًٌَ حُلن ٣ٝظؤ٣ي, ُـ٤َٛخ حُٔ٘خكٔش ٝط٣َي, ح٧ػٔخٍ ػ٠ِ ٝط٢٘٘ رخ٫هظيحء

َؿخَءىَ "  ِٙ  ك٢ِ َٝ ٌِ َُْلنُّ "  حٍُٔٞس " َٛ  حُؼِْ ٖٓ, رٌُي كخُؼِْ. حُٞؿٞٙ ٖٓ رٞؿٚ, ك٤ٚ ٗي ك٬, ح٤ُو٤ٖ " ح

 . حُ٘لّٞ ك٠خثَ أًزَ ٛٞ ح١ٌُ, رخُلن

ِػظَش  "     ْٞ َٓ َٝ ٟ ََ ًْ ًِ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ  ٣ٝظًٌَٕٝ, حٌَُٔٝٛش ح٧ٍٓٞ ػٖ ك٤َطيػٕٞ, رٚ ٣ظؼظٕٞ: أ١ " ُِ

 .ك٤لؼِٜٞٗخ, هلل حُٔلزٞرش ح٧ٍٓٞ

 ؟ ٓئٓ٘خ ٤ُْ ٖٓ كخٍ ٓخ  

َْ " : هخٍ ٌُٜٝح, حُظ٤ًٌَ ٝأٗٞحع, حُٔٞحػع ط٘لؼْٜ ك٬, ح٣٩ٔخٕ أَٛ ٖٓ ٤ُْ ٖٓ ٝأٓخ    هُ َٝ  َٖ ٣ ٌِ َ ُِِ  ٫َ 

 َٕ ُٞ٘ ِٓ ُِٞح" . ح٣٥خص ػ٤ِْٜ هخٓض ٓخ رؼي " ٣ُْئ َٔ ْْ  َػ٠َِ حْػ ٌُ خَٗظِ ٌَ  اَِٗخ"  ػ٤ِٜخ أٗظْ حُظ٢ كخُظٌْ: أ١ " َٓ

 َٕ ُِٞ ِٓ ٝح"  ػ٤ِٚ ً٘خ ٓخ ػ٠ِ " َػخ َُ ْٗظَِظ ح َٕ  اَِٗخ"  ر٘خ ٣لَ ٓخ " َٝ ٝ َُ ْ٘ظَِظ  ر٤ٖ هللا كَٜ ٝهي. رٌْ ٣لَ ٓخ " ُٓ

 حٌٌُٔر٤ٖ هللا ٧ػيحء ٝهٔؼٚ, حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُؼزخىٙ َٜٗٙ, ػزخىٙ ٝأٍٟ, حُل٣َو٤ٖ

    " ِ هلِلَ حصِ  َؿ٤ْذُ  َٝ َٝ خ َٔ َٔ ِٝ  حُ ٍْ ح٧َْ ِٚ " . حُـ٤ز٤ش ٝح٧ٍٓٞ, حُولخ٣خ ٖٓ, ك٤ٜٔخ ؿخد ٓخ: أ١ " َٝ ا٤َُِْ َؿغُ  َٝ َْ ُ٣ 

 َُ ْٓ ُُِّٚ  ح٧َْ َْ  كَخْػزُْيُٙ " . حُط٤ذ ٖٓ حُوز٤غ ك٤ٔ٤ِ, ٝحُؼٔخٍ ح٧ػٔخٍ ٖٓ"  ًُ ًَ َٞ طَ َٝ  ِٚ , رؼزخىطٚ هْ: أ١"  َػ٤َِْ

خ" . ًُي ك٢ هللا ػ٠ِ ٝطًَٞ, ػ٤ِٚ طويٍ ٓٔخ رٚ هللا أَٓ ٓخ ؿ٤ٔغ ٢ٛٝ َٓ رُّيَ  َٝ ٍَ   َ خكِ ـَ خ رِ َٔ َٕ  َػ ُِٞ َٔ  " طَْؼ

 .ٝؿِحإٙ, كٌٔٚ ػ٤ِٚ ٤ٓٝـ١َ, هِٔٚ رٚ ٝؿَٟ, رٌُي ػِٔٚ أكخ١ هي رَ, ٝحَُ٘ حُو٤َ ٖٓ
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 اللمسبث البٍبوٍت:

 (7ٓٔ) آ٣ش  : 

o (خ َٓ َ َٖ  كَؤ ٣ ٌِ وُٞح حَُ ٍِ  كَل٢ِ َٗ ْْ  حَُ٘خ َ   ك٤َِٜخ َُُٜ ك٤ِ ٤ِٜن   َُ َٗ َٝ (ٔٓٙ ) َٖ خ ك٤َِٜخ َهخُِِي٣ َٓضِ  َٓ حصُ  َىح َٞ َٔ َٔ  حُ

 ُٝ ٍْ ح٧َْ خ ا٫َِ  َٝ خءَ  َٓ رُّيَ  َٗ ٍَ  َٕ رَيَ  اِ ٍَ   ٍ خ كََؼخ َٔ ٣َِيُ  ُِ خ( 7ٓٔ) ٣ُ َٓ أَ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ِؼُيٝح حَُ َ٘شِ  كَل٢ِ ُٓ ـَ ُْ َٖ  ح  َهخُِِي٣

خ ك٤َِٜخ َٓضِ  َٓ حصُ  َىح َٞ َٔ َٔ ُٝ  حُ ٍْ ح٧َْ خ ا٫َِ  َٝ خءَ  َٓ رُّيَ  َٗ ََ  َػطَخء   ٍَ ً   َؿ٤ْ ٝ ٌُ ـْ  ى٫ُش ٓخ (ٛٞى( 8ٓٔ) َٓ

 (حث٠حُٔخَٓ كخَٟ.ى) ح٣٥خص؟ ك٢ ح٫ٓظؼ٘خء

 حُيهٍٞ هزَ ٝٓخ حُي٤ٗخ أ٣خّ ٖٓ ٝٛٞ هخُٞح (ٍري ٗخء ٓخ ا٫) ٌُٖ ٓظزيٍ ٝحُٔٔٞحص ح٧ٍٝ   

 ح٣ٌُٖ ٛئ٫ء ٓٔظؼ٘خس ٌٛٙ حُو٬ثن ر٤ٖ ٣و٠٠ إٔ هزَ حُو٤خٓش ٣ّٞ ػَٛخص ك٢ حُلٔخد ك٢

 ٣ّٞ ػَٛخص ك٢ ٓٞؿٞى٣ٖ ًٝخٗٞح حُيهٍٞ هزَ ٓخ ٢ٛٝ ٍري ٗخء ٓخ ا٫ حُـ٘ش ىهِٞح آٓ٘ٞح

 أَٛ أٝ حُ٘خٍ أَٛ ٖٓ ٓٞحء حُيهٍٞ ػيّ ٖٓ هزِٜخ ًخٕ ٓخ إً ٓٔظؼ٘خس ٌٛٙ حُلٔخد ك٢ حُو٤خٓش

 حُ٘خٍ ك٢ ٣ٌٞٗٞح ُْ ٌٛٙ حُو٤خٓش ػَٛخص ك٢ ْٝٛ ر٤ْٜ٘ ٣و٠٠ إٔ هزَ هزِٜخ حُ٘خٍ أَٛ حُـ٘ش,

 حُـ٘ش ٣يهِٞح ُْ ْٛ حُو٤خٓش ػَٛخص ك٢ ْٝٛ حُـ٘ش ك٢ حُيهٍٞ ٝهزَ ح٤ُ٘ٔجش ٖٓ ًخٗض ٌٝٛٙ

 هزَ ًخٕ ٝٓخ أ٫ٝ   حُي٤ٗخ ك٢ ًخٕ ٓخ هخُٞح حُوِٞى ٖٓ حُٔٔظؼ٠٘ إً. حُوِٞى ٖٓ ٓٔظؼ٘خس ٌٛٙ

 . حُو٤خٓش ٣ّٞ ػَٛخص ك٢ حُيهٍٞ

o ٝح٧ٍٝ؟ حُٔٔٞحص طظزيٍ حُو٤خٓش ٣ّٞ أٗٚ ٓغ (ٝح٧ٍٝ حُٔٔٞحص ىحٓض ٓخ) ٓؼ٠٘ ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ح٧ٍٝ ؿ٤َ ح٧ٍٝ طزيٍ ٣ّٞ) ٓظٍِٝ ح٧ٍٝ ٌٝٛٙ ٓظٍِٝ حُٔٔخء ٌٛٙ هخٍ طؼخ٠ُ ٍر٘خ   

 . ٌٛٙ ؿ٤َ أهَٟ ٝأٍٝ أهَٟ ٓٔخء ٤ٌٕٓٞ ح٥هَس ك٢( ٝحُٔٔٞحص

o طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ح٬ُّ ؿخءص ُٔخًح ( َٕ رَيَ  اِ ٍَ   ٍ خ كََؼخ َٔ ٣َِيُ  ُِ  (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى) ؟(ٛٞى( 7ٓٔ) ٣ُ

 ػ٘يٗخ ٌٛح ر٘لٔٚ ٝحُٔظؼي١  ر٘لٔٚ ٣ظؼّيٟ كؼَ ٝٛٞ ػخٗي ٛٞ حُلؼَ ٧ٕ ٗل١ٞ أَٓ ٌٛح   

 ػ٠ِ ح٬ُّ ٣ُيهَ: كخُظ٤ٖ ك٢ حُٔو٣ٞش ٫ّ ٝط٠ٔٔ رخ٬ُّ حُٔلؼٍٞ ٣َٞٛ إٔ ٣ٌٖٔ أ٣َٖٓ

( : حُٔو٣ٞش ٫ّ) ٗج٘خ إ رخ٬ُّ ٗؤط٢ رٚ ٓلؼٍٞ ٣َؿغ كٌك٘خٛخ ُٞ ٛٞ ك٤ٔخ ٣ؼ٢٘ رٚ حُٔلؼٍٞ

خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ كؼِٚ ػ٠ِ رٚ حُٔلؼٍٞ ٣ظويّ إٔ ح٠ُٝ٧ حُلخُش َٔ َُ ٌَضَ  َٝ َٓ  ْٖ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ 

٠َذُ  ـَ ُْ ٌَ  ح حفَ  أََه َٞ ُْ ك٢ِ ح٧َْ َوظَِٜخ َٝ ْٔ ش   ُٛي ٟ ُٗ َٔ ْك ٍَ َٝ  َٖ ٣ ٌِ َ ُِِ  ْْ ُٛ  ْْ ِٜ رِّ ََ ُِ  َٕ َٛزُٞ َْ  (ح٧ػَحف( ٗ٘ٔ) ٣َ

 حُلؼَ ػ٠ِ كَػخ   حُؼخَٓ ًخٕ اًح ٝحُؼخ٢ٗ ٓوّيّ, رٚ ٓلؼٍٞ (َُرّْٜ) ٍرْٜ ٣َٛزٕٞ ٝحُٔوٜٞى

١ٌِ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ ٓزخُـش ٤ٛـش أٝ كخػَ آْ ٣ٌٕٞ ًؤٕ حَُ َك٤َْ٘خ َٝ ْٝ َٖ  ا٤َُِْيَ  أَ ٌِظَخدِ  ِٓ ُْ َٞ  ح ُٛ 

َُْلنُّ  ه خ ح يِّ َٜ خ ُٓ َٔ ُِ  َٖ ِٚ  ر٤َْ َٕ  ٣ََي٣ْ َ   رِِؼزَخِىِٙ  هللَاَ  اِ َ   ََُوز٤ِ ٤ ِٜ  ر٘لٔٚ ٣ظؼيٟ ّٛيم كؼَ (كخ١َ( ٖٔ) رَ

 حُلؼَ ػ٠ِ كَع حُؼخَٓ ٧ٕ حُٔو٣ٞش رخ٬ُّ ؿخء ٌُٖ هُٞٚ ٣ٜٝق ٓؼٚ ٓخ ٜٓيهخ   ٛٞ ٝح٧َٛ

َٖ ) طؼخ٠ُ ًوُٞٚ خ ك٤َِٜخ َهخُِِي٣ ضِ  َٓ َٓ حصُ  َىح َٞ َٔ َٔ ُٝ  حُ ٍْ ح٧َْ خ ا٫َِ  َٝ خءَ  َٓ رُّيَ  َٗ ٍَ  َٕ رَيَ  اِ ٍَ   ٍ خ كََؼخ َٔ ٣َِيُ  ُِ ُ٣ 

 . ٓزخُـش ٤ٛـش ٛٞ حُؼخَٓ ٧ٕ حُٔو٣ٞش رخ٬ُّ ؿخء (ٛٞى( 7ٓٔ)

o ٍُِٞظوي٣ْ كَٜ (طؼِٕٔٞ رٔخ ر٤َٜ) ٣وٍٞ أهَٟ آ٣ش ٝك٢ (ر٤َٜ طؼِٕٔٞ رٔخ) طؼخ٠ُ ٣و 

 (حُٔخَٓحث٠  كخَٟ.ى) ر٤خ٤ٗش؟ ُٔٔش ٝحُظؤه٤َ

 ٤ٓخم ًخٕ اًح. ٨ٍُٓٞ ٝحُٟٔٞق حُلخًْ ٣ٌٕٞ هي ٝح٤ُٔخم ُٔزذ ٣ؤط٢ ٝحُظؤه٤َ حُظوي٣ْ   

 هللا ػ٠ِ ح٬ٌُّ ًخٕ اًح أٝ حُؼَٔ ك٢ ح٤ُٔخم ٣ٌٖ ُْ ٝاًح حُؼَٔ ٣وّيّ حُؼَٔ ك٢ ح٣٥ش أٝ ح٬ٌُّ
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ٞحْ ): حُزَٜ ػ٠ِ حُؼَٔ طوي٣ْ رخد ٖٓ. ٛلظٚ ٣وّيّ ٝٛلخطٚ ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ ُٔ أَه٤ِ ٬َسَ  َٝ َٜ آطُٞحْ  حُ َٝ 

خسَ  ًَ َِ خ حُ َٓ ٞحْ  َٝ ُٓ ٌُْ طُوَيِّ ِٔ ْٖ  ٧َٗلُ ِّٓ   َ ُيُٝٙ  َه٤ْ ـِ َٕ  هللّاِ  ِػ٘يَ  طَ خ هللّاَ  اِ َٔ َٕ  رِ ُِٞ َٔ َ   طَْؼ ٤ ِٜ  (حُزوَس( ٓٔٔ) رَ

 ك٢ ٤ُْ ح٬ٌُّ ًخٕ ٝاًح حُزَٜ ػ٠ِ حُؼَٔ ٣ويّ حُؼَٔ ػٖ ح٤ُٔخم ًخٕ اًح ر٤َٜ, حُؼَٔ رٌٜح

 . ٛلظٚ ٣ويّ ٝٛلخطٚ طؼخ٠ُ هللا ػ٠ِ ح٬ٌُّ أٝ حُؼَٔ ػٖ ح٤ُٔخم

 آ٣ش (ٕٔٓ) : 

o (حُٔخَٓحث٠  كخَٟ.ى) ؟(حََُٓ أٗزخء) ؿخءص ُٝٔخًح ٝحُوزَ؟ حُ٘زؤ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

ِؿْجظُيَ ) ٜٓٔش كخثيس ٝك٤ٚ ٓ٘ٚ ٝأػظْ حُوزَ ٖٓ أْٛ حُِـش أَٛ ٣وٍٞ ًٔخ حُ٘زؤ    َٝ  ْٖ زَب   ِٓ  رَِ٘زَب   َٓ

  ٖ َْ ) حُوزَ ٖٓ أْٛ حُ٘زؤ حُوَإٓ ٝك٢( حَُ٘ٔ( ٕٕ) ٣َو٤ِ َٞ  هُ ْ   َٗزَؤ   ُٛ ِٖ ( )ٙ( 7ٙ) َػِظ٤ ِ  َػ  حَُ٘زَب

 ِْ َُْؼِظ٤  ك٢ ٓلَىس هزَ ًِٔش ح٣ٌَُْ حُوَإٓ حٓظؼَٔ ٝهي حُظٍٜٞ ٛٞ حُِـش ك٢ ٝحُ٘زؤ. (حُ٘زؤ( ٕ) ح

ٍَ ) ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٠ٓٞٓ هٜش ك٢ ٤٘١ٖٞٓ ِٚ  هَخ ِِْٛ ؼُٞح ٧َِ ٌُ ْٓ ضُ  ا٢ِِّٗ ح ْٔ ح آََٗ  ٍ ْْ  ََُؼ٢ِِّ َٗخ ٌُ َْٜ٘خ آَط٤ِ ِٓ   َ  رَِوزَ

 ْٝ س   أَ َٝ ٌْ َٖ  َؿ ِٓ  ٍِ ْْ  حَُ٘خ ٌُ َٕ  ََُؼَِ طَُِٞ ْٜ ًْ ) (حُوٜٚ( 9ٕ) طَ ٍَ  اِ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ  ِٚ ِِْٛ ضُ  ا٢ِِّٗ ٧َِ ْٔ ح آََٗ  ٍ  َٗخ

 ْْ ٌُ آَط٤ِ َْٜ٘خ َٓ ِٓ   َ ْٝ  رَِوزَ ْْ  أَ ٌُ َٜخد   آَط٤ِ ِ٘ ْ   رِ ْْ  هَزَ ٌُ َٕ  ََُؼَِ طَُِٞ ْٜ  حُوزَ ر٤ٖ كَم ٝٛ٘خى( حَُ٘ٔ( 7) طَ

٬ّ  ) ٗزؤ حُوَإٓ حٓظؼَٔ ٝحََُٓ حُٔخ٤ٟٖ أهزخٍ ٝك٢. حُؼظ٤ْ ٝحُ٘زؤ ًُ َٝ  ُّٚ ْٖ  َػ٤َِْيَ  َٗوُ ْٗزَخءِ  ِٓ  أَ

 َِ ُٓ َُّ خ حُ ِٚ  ُٗؼَزِّضُ  َٓ َؿخَءىَ  كَُئحَىىَ  رِ ِٙ  ك٢ِ َٝ ٌِ َُْلنُّ  َٛ ِػظَش   ح ْٞ َٓ َٝ ٟ ََ ًْ ًِ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ  .(ٛٞى( ٕٓٔ) ُِ

 

 الىصبٌب العملٍت:

 ٚٝحُلوٞم ح٧ٓخٗخص ك٢ طيهَ ٢ٛٝ , حٌُٗٞد ًزخثَ ٖٓ ٝحُٔٞح٣ُٖ ح٤ٌَُ ٗو . 

 ٍٝحىٛخ ٖٓ كِظ٢ٌٗٞ حُٜزَ ٖٓ أػ٠ِ ػخ٤ُٚ َٓطزٚ ك٢ٜ هللا أطخٙ رٔخ ٠َٟ٣ إٔ حُؼزي ػ٠ِ . 

 كوٚ كؤى١ أٓخٗش أ٣خٙ أػطخى هلل ٛٞ رَ ُٚ ٌِٓخ   ٤ُْ حُٔخٍ إٔ ٣ٔظ٘ؼَ إٔ حُؼزي ػ٠ِ ٣ـذ . 

 ٖٓ رٚ طيػٞح ٓخ ٣طزن ٖٓ أٍٝ طٌٕٞ إٔ هللا ا٠ُ حُيػٞس طٌِٔض . 

 ٖٓ أػطخٙ أكزٚ كبًح , أكزٚ حُؼزي ػ٠ِ طخد اًح هللا إٔ حُظٞرش ػَٔحص . 

 ْح٩ٓظوخٓٚ هللا ٖٓ حٌَُحٓخص أػظ . 

 ٕػو٤يطي طْٔ حُظ٢ أكَحكْٜ كظ٘خًٍْٜ ا٤ُْٜ ًٍ٘ٞح ح٣ٌُٖ ٖٓ طٌٕٞ ك٬ , ػو٤يس ٝحُزَحء ح٫ُٞء أ . 

 َٙح٤ُٔجخص طٌٛذ ٧ٜٗخ حُلٔ٘خص ٖٓ ح٩ًؼخٍ ػ٠ِ حُل . 

 ٖٓ ُِ٘خّ حُوٜٚ ًًَ حُيػٞس أِٓٞد . 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة وخبتمتهب:

ِ ):  طؼخ٠ُ روُٞٚ حٍُٔٞس هظٔض كوي, حُٔخٓغ ٝطزَٜ, حُ٘خظَ طؼـذ روخطٔظٜخ حٍُٔٞس حكظظخك٤ش ٓ٘خٓزش    هلِلَ  َؿ٤ْذُ  َٝ

حصِ  َٝ خ َٔ َٔ ِٝ  حُ ٍْ ح٧َْ َٝ  ِٚ ا٤َُِْ َؿغُ  َٝ َْ ُ٣  َُ ْٓ ُُِّٚ  ح٧َْ َْ  كَخْػزُْيُٙ  ًُ ًَ َٞ طَ َٝ  ِٚ خۚ   َػ٤َِْ َٓ رُّيَ  َٝ ٍَ   َ خكِ ـَ خ رِ َٔ َٕ  َػ ُِٞ َٔ  ((ٖٕٔ)) ( طَْؼ

َٔضْ  ًِظَخد  ۚ   حَُ): طؼخ٠ُ روُٞٚ ح٣ٌَُٔش حٍُٔٞس ريء ٓغ طٔخٓخ   ٣ظلن ح٫هظظخّ ٌٝٛح ٌِ َِضْ  َْ ػُ  آ٣َخطُُٚ  أُْك ِّٜ ٖ كُ ِٓ  ْٕ  َُُي

  ْ ٤ٌِ َ   َك ٌُْ ا٢َِِ٘ٗۚ   هللَاَ  ا٫َِ  طَْؼزُُيٝح ح٫َ { ٔ} َهز٤ِ َُ  ُْٚ٘ ِّٓ   َ ٣ ٌِ َٗ   َ ٤ ِ٘ رَ  ٝكيٙ طؼخ٠ُ هللا رؤًٕ ٣ئٖٓ رٖٔ كل١َّ  { (ٕ}َٝ

 حُ٘خّ, ٌَُ ٝحٌُ٘حٍس حُز٘خٍس ك٤ٜخ ٓلِٜش أكٌخّ ٖٓ طؼخ٠ُ هللا ًظخد ك٢ ُٔخ ٣ٔظـ٤ذ إٔ ًِٚ ح٧َٓ ا٤ُٚ ٣َؿغ

ضْ  ًِظَخد  ۚ   حَُ): طؼخ٠ُ روُٞٚ ٛٞى ٍٓٞس هظخّ آ٣ش طل٤َٔٙ رؼي حُٔ٘خٓزش ك٢ ح٬ٌُّ حُزوخػ٢ أٝؿِ ٝهي َٔ ٌِ  آ٣َخطُُٚ  أُْك

 َْ َِضْ  ػُ ِّٜ ٖ كُ ِٓ  ْٕ ْ   َُُي ٤ٌِ َ   َك ٌُْ ا٢َِِ٘ٗۚ   هللَاَ  ا٫َِ  طَْؼزُُيٝح ح٫َ { ٔ} َهز٤ِ َُ  ُْٚ٘ ِّٓ   َ ٣ ٌِ َٗ   َ ٤ ِ٘ رَ َٝ{ٕ) }. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٌىسف ســىزة

 

 بٍه ٌدي السىزة:

 حُوَإٓ ؿخءص ًخِٓش طظٌِْ ػٖ هٜش ٝحكيس ٟٝيٙ .ٍٓٞس ٖٓ ٍٓٞ 

 حُوٜش ُ٘ز٢ ٖٓ أٗز٤خء هللا حرظ٢ِ ػْ أًَّ , ًٝخٕ ٟي حُ٘ز٢ ٝكزٚ هلل حُـٔخٍ كٌخٕ ٣ِٔي ٜٗق ؿٔخٍ حُي٤ٗخ .

 حُ٘ز٢ ٛٞ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ , 

 لمبذا سمٍج بهرا االسم ؟

 . ٤ٔٓض ٍٓٞس ٣ٞٓق ٧ٜٗخ ًًَص هٜش ٗز٢ هللا ٣ٞٓق ًخِٓش ىٕٝ ؿ٤َٛخ

 مىضىعبحهب :

 . ٤ٌٓش 

 . ٖحُٔج٤ ٖٓ 

  آ٣ش . ٔٔٔػيى آ٣خطٜخ 

  ٖٓ ََٓس . ُِٕ٘ٗض رؼي ٍٓٞس ٛٞى ـ ًًَ حْٓ ٗز٢ هللا ٣ٞٓق أًؼ 

  ٝهي أكَىص حُلي٣غ ػٖ هٜش ٗز٢ هللا ٍٓٞس ٣ٞٓق اكيٟ حٍُٔٞ ح٤ٌُٔش حُظ٢ ط٘خُٝض هٜٚ ح٧ٗز٤خء

 ٝحُ٘يحثي ٖٓ اهٞطٚ .٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد ٝٓخ ٫هخٙ ٖٓ أٗٞحع حُز٬ء , ٖٝٓ َٟد حُٔلٖ 

 . ح٥ه٣َٖ ك٢ ر٤ض ػ٣ِِ َٜٓ ٝك٢ حُٔـٖ ٝك٢ طآَٓ حُ٘ٔٞس كظ٠ ٗـخٙ هللا ٖٓ ًُي ح٤٠ُن ٖٓٝ 

  ًٟحُٔوٜٞى رٜخ ط٤ِٔش حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رٔخ َٓ ػ٤ِٚ ٖٓ حٌَُد ٝحُ٘يس ٝٓخ ٫هخٙ ٖٓ أ

 حُو٣َذ ٝحُزؼ٤ي .

 

 سبب وصولهب :

  ٝهخٙ ك٢ هُٞٚ ػِ ٝؿَ ) ٗلٖ ٗوٚ ػ٤ِي أكٖٔ ػٖ ٜٓؼذ رٖ ٓؼي ػٖ أر٤ٚ ٓؼي رٖ أر٢

حُوٜٚ ( هخٍ أٍِٗ حُوَإٓ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا كظ٬ٙ ػ٤ِْٜ ُٓخٗخً كوخُٞح ٣خ ٍٍٓٞ هللا ُٞ هٜٜض كؤٍِٗ 

 هللا طؼخ٠ُ ) حَُ طِي آ٣خص حٌُظخد حُٔز٤ٖ ( ا٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُ ) ٗلٖ ٗوٚ ػ٤ِي أكٖٔ حُوٜٚ ( ح٣٥ش .

  هللا ُٞ كيػظ٘خ كؤٍِٗ هللا ) هللا ٍِٗ أكٖٔ حُلي٣غ ًظخرخً (  ٣ٍخ ٍٓٞكظ٬ٙ ػ٤ِْٜ ُٓخٗخً كوخُٞح 

  ٖكيػ٘خ كؤٍِٗ هللا طؼخ٠ُ ) هللا ٍِٗ أكٖٔ هللا  ٍٍٓٞ ٣خَٓ أٛلخد ٍٍٓٞ هللا كوخٍ  هللا ػزيهخٍ ػٕٞ ر

هللا كٞم حُلي٣غ ٝىٕٝ حُوَإٓ ٣ؼٕ٘ٞ حُوٜٚ  ٍٍٓٞ ٣خحُلي٣غ ًظخرخً ( , هخٍ ػْ ِّٓٞ ِّٓش أهَٟ كوخُٞح 

 ٍ هللا طؼخ٠ُ ) ٗلٖ ٗوٚ ػ٤ِي أكٖٔ حُوٜٚ ( .كؤِٗ
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وسفــــــــورة يــســ  

 فضلهب :

  رٖ ػ٤َٔ ُٔخ هيّ حُٔي٣٘ش ٣ؼِْ حُ٘خّ حُوَإٓ رؼغ ا٤ُْٜ ػَٔٝ رٖ حُـٔٞف ٓخ ٌٛح ح١ٌُ ػٖ ٜٓؼذ

إ ٗجض ؿج٘خى كؤٓٔؼ٘خى حُوَإٓ هخٍ ٗؼْ كٞحػيْٛ ٣ٞٓخً كـخء كوَأ ػ٤ِٚ حُوَإٓ ) ؿجظٔٞٗخ رٚ كوخُٞح : 

 حُٔز٤ٖ ( .حَُ طِي آ٣خص حٌُظخد 

  ٖرٖ ػخَٓ رٖ ٍر٤ؼٚ هخٍ ٓٔؼض ػَٔ ػ٘ٚ ٣وَأ ك٢ حُلـَ ٍٓٞس ٣ٞٓق . ػزي هللاػ 

 . هخٍ هخُي رٖ ٓؼيحٕ : ٍٓٞس ٣ٞٓق ٣َْٓٝ ٓٔخ ٣ظلٌٚ رٜٔخ أَٛ حُـ٘ش حُـ٘ش 

 . هخٍ ػطخء : ٫ ٣ٔٔغ ٍٓٞس ٣ٞٓق ٓلِٕٝ ا٫ حٓظَحف ا٤ُٜخ 
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وسفــــــــورة يــســ  

 (33( إلى اٌَت )1مه اٌَت )المقطع األول: 

 األمثلت الخدبسٌت :

 ) حَُ ( :

ػٖ حُظؼَٝ ُٔؼ٘خٛخ ٖٓ ؿ٤َ ٓٔظ٘ي َٗػ٢ ٓغ حُـِّ رؤٕ هللا طؼخ٠ُ ُْ ٣ُِٜ٘خ ػزؼخً رَ  ح٧ِْٓ ك٤ٜخ حٌُٔٞص

 ُلٌٔش ٫ ٗؼِٜٔخ .

 ّ/ ) طِي آ٣خص حٌُظذ حُٔز٤ٖ ( رٔخًح ٝٛق هللا ًظخرٚ ؟

٣وزَ طؼخ٠ُ رؤٕ آ٣خص حُوَإٓ ٢ٛ حُز٤٘ش حُٞحٟلش أُلخظٚ ٖٝٓ ر٤خٗٚ ٝا٠٣خكٚ : أٗٚ أُِٗٚ رخُِٔخٕ حُؼَر٢ 

ٌَُ ٓخ ٣لظخؿٚ حُ٘خّ ٖٓ حُلوخثن حُ٘خكؼش ( ًَٝ ٌٛح ح٠٣٩خف ٝحُظز٤٤ٖ ) ُؼٌِْ أَٗف ح٧ُٔ٘ش ٝأر٤ٜ٘خ ) حُٔز٤ٖ 

 . طؼوِٕٞ (

 ّ/ ٓخٓزذ طز٤٤ٖ ٛلخص آ٣خص هللا ؟

طؼوِٕٞ ( أ١ ُظؼوِٞح كيٝىٙ ٝأُٛٞٚ ٝكَٝػٚ ٝأٝحَٓٙ ٝٗٞح٤ٛٚ كبًح ػوِظْ ًُي رب٣وخٌْٗ ٝحطٜلض هِٞرٌْ ) ُؼٌِْ 

 رٔؼَكظٜخ أػَٔ ًُي ػَٔ حُـٞحٍف ٝ ح٫ٗو٤خى ا٤ُٚ .

ٝ ) ُؼٌِْ طؼوِٕٞ ( طِىحى ػوٌُْٞ رظٌٍَ حُٔؼخ٢ٗ ح٣َُ٘لش حُؼخ٤ُش ػ٠ِ أًٛخٌْٗ كظ٘وِٕٞ ٖٓ كخٍ ا٠ُ أكٞحٍ 

 . أػ٠ِ ٜٓ٘خ ٝأًَٔ

 ّ/ ) ٗلٖ ٗوٚ ػ٤ِي أكٖٔ حُوٜٚ ( ٝٛلٜخ رؤكٖٔ حُوٜٚ ُٔخًح ؟

ػ٤ِٚ ٌٛح حُوَإٓ  ًُٝي ُٜيهٜخ ٬ٓٝٓش ػزخٍحطٜخ ٍٝٝٗن ٓؼخ٤ٜٗخ ) رٔخ أٝك٤٘خ ا٤ُي ٌٛح حُوَإٓ ( رٔخ حٗظَٔ

 ح١ٌُ أٝك٤٘خٙ ا٤ُي ٝك٠ِ٘خى رٚ ػ٠ِ ٓخثَ ح٧ٗز٤خء ًٝحى ٓلٞ ّٓ٘ٚ ٖٓ هللا ٝاكٔخٕ .

 ٗوٚ ػ٤ِي أكٖٔ حُوٜٚ ( ؟ّ/ ؿخء طو٤ٜٚ ) ٗلٖ 

 أرَُ ًًَ حُوٜٚ ٖٓ ٓخىس ٌٛح حٌُظخد ػ٠ِ ٝؿٚ حُظو٤ٜٚ .

 ّ/ ) ٝإ ً٘ض ٖٓ هزِٚ ُٖٔ حُـخك٤ِٖ ( ؟

 ٓخ ً٘ض طي١ٍ ٓخ حٌُظخد ٫ٝ ح٣٩ٔخٕ هزَ إٔ ٣ٞك٠ هللا ا٤ُي ٌُٖٝ ؿؼِ٘خٙ ٍٗٞحً ٜٗي١ ٖٓ ٗ٘خء ٖٓ ػزخىٗخ 

 ّ/ ٖٓ أ٣ٖ طزيأ هٜش ٣ٞٓق ؟

 ا٠ُ ٜٗخ٣ش ٓئحَٓس اهٞحٗٚ ػ٤ِٚ ُٝٝٛٞٚ ا٠ُ َٜٓ طزيأ ٖٓ ٍإ٣خ ٣ٞٓق 

 ٓويٓش ٝاٗخٍس حُزيء ا٠ُ حُوٜش . ٓخ ٓزن 
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 هٜش ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ :

ٝحػِْ إٔ هللا ًًَ أٗٚ ٣وٚ ػ٠ِ ٍُٓٞٚ أكٖٔ حُوٜٚ ك٢ ٌٛح حٌُظخد ػْ ًًَ ٟيٙ حُوٜش ٝرٔطٜخ ًًَٝ ٓخ 

٣ٌِٜٔخ أٝ ٣لٜٔ٘خ رٔخ ٣ًٌَ ك٢ ح٫َٓحث٤ِخص حُظ٢ ؿَٟ ك٤ٜخ كؼِْ رٌُي أٜٗخ هٜش طخٓش ًخِٓش كٔ٘ش كٖٔ أٍحى إٔ 

٫ ٣ؼَف ُٜخ ٓ٘ي ٫ٝ ٗخهَ ٝأؿِزٜخ ًٌد كٜٞ ٓظيحٍى ػ٠ِ هللا ٌَٝٓٔ ٢ُ٘ء ٣ِػْ أٗٚ ٗخهٚ ٝكٔزي رؤَٓ 

٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ ٌٛح حُلي هزلخً , كبٕ ط٠خػق ٌٛٙ حٍُٔٞس هي ِٓجض ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ  حُظلخ٤َٓ ٖٓ ح٧ًخ٣ًذ ٝح٧ٍٓٞ 

 هٜٚ هللا طؼخ٠ُ ر٢٘ء ًؼ٤َ . ح٤ُ٘ؼ٤ش حُٔ٘خه٠ش ُٔخ

 . َكؼ٠ِ حُؼزي إٔ ٣لْٜ ػٖ هللا ٓخ هٜٚ ٣ٝيع ٓخ ٓٞحٟ ًُي ٓٔخ ٤ُْ ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٤و 

 ٓخ٢ٛ ريح٣ش حُوٜش ؟ّ/ 

 ) اً هخٍ ٣ٞٓق ٧ر٤ٚ ٣خأرض ا٢ٗ ٍأ٣ض ....( 

 ٍإ٣خ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ :

 ح٬ُّٔ ٖٓ ح٩ٍطلخع ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس .كٌخٗض ٌٛٙ حَُإ٣خ ٓويٓش ُٔخ َٝٛ ا٠ُ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ 

ٌٌٝٛح اًح أٍحى هللا أَٓحً ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُؼظخّ هيّ ُٖٔ ٣ي٣ٚ ٓويٓش ط١ٞجٚ ُٚ ٝط٬٤ًٜٔ ٧َٓ ٝحٓظؼيحىحً ُٔخ ٣َى ػ٠ِ 

 حُؼزي ٖٓ حُٔ٘خم ُطلخً رؼزيٙ ٝاكٔخٗخً ا٤ُٚ .

 رٔخًح طئٍٝ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٌٛٙ حَُإ٣خ ؟ّ/ 

 ح٬ُّٔ رلٔذ ر٤َٜطٚ إٔ ٍٝحء ٌٛٙ حَُإ٣خ ٗؤٕ ػظ٤ْ ٌُٜح حُـ٬ّ .٣ؼوٞد ػ٤ِٚ  أىٍى

 ٓخ ٢ٛ حَُإ٣خ ؟ّ/ 

) ٣خأرض ا٢ٗ ٍأ٣ض أكي ػَ٘ ًًٞزخً ٝحُْ٘ٔ ٝحُؤَ ٍأ٣ظْٜ ٢ُ ٓخؿي٣ٖ ( كؤُٜٝخ ٣ؼوٞد رؤٕ حُْ٘ٔ أٓٚ 

٣ٝٔـيٕٝ ُٚ ٝحُؤَ أرٞٙ ٝحٌُٞحًذ اهٞطٚ ٝأٗٚ ٓظ٘ظوَ رْٜ ح٧كٞحٍ ا٠ُ إٔ ٤ٜ٣َ ا٠ُ كخٍ ٣و٠ؼٕٞ ُٚ 

اًَحٓخً ٝاػظخٓخً ٝإٔ ًُي ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ رؤٓزخد طظويٓٚ ٖٓ اؿظزخء هللا ُٚ ٝحٛطلخثٚ ُٚ ٝاطٔخّ ٗؼٔظٚ ػ٤ِٚ رخُؼِْ 

 ٝحُؼَٔ ٝحُظ٤ٌٖٔ ك٢ ح٧ٍٝ .

 ٝإٔ ٌٛٙ حُ٘ؼٔٚ ٓظَ٘ٔ آٍ ٣ؼوٞد ح٣ٌُٖ ٓـيٝح ُٚ ٝٛخٍٝح طزؼخً ُٚ ك٤ٜخ .

 ؟ٌٛٙ حُ٘ؼْ ٤ُٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ هللا ٓخ٢ٛ ّ/ 

 ) ًٌُٝي ٣ـظز٤ي ٍري ( ٣ٜطل٤ي ٣ٝوظخٍى رٔخ ٣ٖٔ رٚ ػ٤ِي ٖٓ ح٧ٝٛخف حُـ٤ِِش ٝحُٔ٘خهذ حُـ٤ِٔش .

) ٣ٝؼِٔي ٖٓ طؤ٣َٝ ح٧كخى٣غ ( أ١ ٖٓ طؼز٤َ حَُإ٣خ ٝر٤خٕ ٓخطئٍٝ ا٤ُٚ ح٧كخى٣غ حُٜخىهش ًخٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش 

 ٝٗلٞٛخ .

 خ كٔ٘ش ٝك٢ ح٥هَس كٔ٘ش .) ٣ٝظْ ٗؼٔظٚ ػ٤ِي ( ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس رؤٕ ٣ئط٤ي ك٢ حُي٤ٗ
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 ٝحٓؼش ى٤٘٣ش ٝى٣ٞ٤ٗش . ) ًٔخ أطٜٔخ ػ٠ِ أر٣ٞي ٖٓ هزَ ( ك٤غ أٗؼْ هللا ػ٤ِٜٔخ ر٘ؼْ ػظ٤ٔش

ٖٓ حُزَ ٝؿ٤َٙ ك٤ؼط٢ ٬ًً  ) إ ٍري ػ٤ِْ ك٤ٌْ ( ػِٔٚ ٓل٢٤ رخ٤ٗ٧خء ٝرٔخ حكظٞص ػ٤ِٚ ٟٔخثَ حُؼزخى

 ٠٣غ ح٤ٗ٧خء ٓٞحٟؼٜخ ٣ُِٜٝ٘خ ٓ٘خُُٜخ .  ك٤ْ٤ٌٚ كٌٔظٚ ٝكٔيٙ كبٗٚ ٓخطوظ٠

 رخٕ ُٚ طؼز٤َٛخ ؟ٓخًح هخٍ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رؼيٓخ ّ/ 

) ٣خر٢٘ ٫ طوٜٚ ٍإ٣خى ػ٠ِ اهٞطي ك٤ٌ٤يٝح ُي ٤ًيحً ( أ١ كٔيحً ٖٓ ػ٘ي أٗلْٜٔ إٔ طٌٕٞ أٗض حَُث٤ْ 

 ح٣َُ٘ق ػ٤ِْٜ .

 ٓز٤ٖ (  ) إ ح٤ُ٘طخٕ ُ٪ٗٔخٕ ػيٝ

ٜٝٗخٍحً ٫ٝ َٓحً ٫ٝ ؿٜخٍحً كخُزؼي ػٖ ح٧ٓزخد حُظ٢ ٣ظ٢ِٔ رٜخ ػ٠ِ حُؼزي أ٠ُٝ كخٓظؼَ ٣ٞٓق ٫ ٣لظَ ػ٘ٚ ٬٤ًُ 

 أَٓ أر٤ٚ ُْٝ ٣وزَ اهٞطٚ رٌُي رَ ًظٜٔخ .

 

 الفىائد مه المقطع السببق :

  ٚ٣ٝوَد ا٤ُٚ ٖٓ ػ٘يٙ حٓظؼيحى ُِلْٜ ٝحُؼِْ ٝحُلوٚ ٝإٔ ٣وٜٚ ر٣ِٔي ٖٓ  رخُظَر٤شطؼخٛي ح٧د أر٘خث

 ٧ٗٚ ًِٔخ ًخٕ ح٩هزخٍ أًؼَ ٖٓ حُ٘وٚ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ أًؼَ ػطخء .حُؼ٘خ٣ش 

 . ٚإٔ حَُإ٣خ حُٜخُلش ٖٓ هللا ًُٝي ٧ٕ ٣ٞٓق ٍأٟ ٍإ٣خ كن ٝأَٓٙ أرٞٙ أ٫ ٣وٚ حَُإ٣خ ػ٠ِ اهٞط 

  إٔ ًظْ حُظليع رخُ٘ؼٔش ُِِٜٔلش ؿخثِ ٌُُٝي هخٍ : ) ٫ طوٜٚ ٍإ٣خى ػ٠ِ أهٞطي ( ٓغ إٔ حَُإ٣خ

ُج٬ ٣ظ٠ٍَ ٖٓ حُلٔي كٌٜح  ٝح ُي ٤ًيحً ( اًح ُٞ ًظْ اٗٔخٕ ٗؼٔش هللا ػ٤ِٚ ُْٝ ٣ظَٜٛخٗؼٔٚ ٛ٘خ ) ك٤ٌ٤ي

 ٫ رؤّ رٚ ٝأٓخ حُظليع رخُ٘ؼٔش ك٤ٌٕٞ ػ٘ي أٖٓ ٖٓ حُلٔي ك٤ًٌَ ح٩ٗٔخٕ ٗؼٔش ٍرٚ ػ٤ِٚ .

  ٚ٘ٓ حُط٤ذ ) ًٌُٝي ٣ـظز٤ي ٍري ( .  ح٫رٖإٔ حُز٤ض حُط٤ذ ٣وَؽ 

  ك٤ٞؿَ ٛيٍٝ رؼ٠ْٜ ػ٠ِ رؼٞ ٓغ ًْٜٞٗ أٗوخء ك٤ٜ٤َْٛ أػيحء .إٔ ح٤ُ٘طخٕ ٣يهَ ر٤ٖ ح٩هٞس 

  ٖٓ َُوي ًخٕ ك٢ ٣ٞٓق ٝاهٞطٚ آ٣خص ُِٔخث٤ِٖ ( ٓخ ح١ٌُ ٣وٜي ٖٓ ح٣٥خص ؟ أ١ ػزَّ ٝأىُش ػ٠ِ ًؼ٤ (

حُٔطخُذ حُلٔ٘ش ) ُِٔخث٤ِٖ ( أ١ ٌَُ ٖٓ ٓؤٍ ػٜ٘خ رِٔخٕ حُلخٍ أٝ رِٔخٕ حُٔوخٍ كبٕ حُٔخث٤ِٖ ْٛ 

 ٣خص ٝحُؼزَ ٝأٓخ حُٔؼَٟٕٞ ك٬ ٣٘ظلؼٕٞ رخ٣٥خص ٫ٝ رخُوٜٚ ٝحُز٤خٕ .ح٣ٌُٖ ٣٘ظويٕٝ رخ٥

 

 ّ/ ٓخًح ًخٕ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣لؼَ ك٢ حُؼيٍ ٓغ أر٘خثٚ ؟

ا٠ُ أر٤٘خ ٓ٘خ ٝٗلٖ ػٜزش ( ) اً هخُٞح ( ك٤ٔخ ٣٘ؼْ ) ٤ُٞٓق ٝأهٞٙ ( ر٤٘خ٤ٖٓ أ١ ٗو٤وٚ ٝا٫ كٌِْٜ اهٞٙ ) أكذ 

ٖ ك٤غ ك٠ِٜٔخ رخُٔلزش ٝحُ٘لوش ) إ أرخٗخ ُل٢ ٬ٍٟ ٓز٤ٖ ( ُل٢ هطؤ ر٤ّ أ١ ؿٔخػش ك٤ٌق ٣ل٠ِٜٔخ ػ٤ِ٘خ 

 ػ٤ِ٘خ ٖٓ ؿ٤َ ٓٞؿذ طَحٙ ٫ٝ أَٓ ط٘خٛيٙ .
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 ّ/ ٓخ ًح هط٢ اهٞس ٣ٞٓق إٔ ٣لؼِٞح ر٤ٞٓق ؟

 ) حهظِٞح ٣ٞٓق أٝ ح١َكٞٙ أٍٟخً ( ؿ٤زٞٙ ػٖ أر٤ٚ ك٢ أٍٝ رؼ٤يٙ ٫ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ٍإ٣ظٚ ك٤ٜخ .

 ّ/ ُٔخًح ؟

كؼِظْ أكي ٣ٌٖٛ ح٣َٓ٧ٖ ) ٣وَ ٌُْ ٝؿٚ أر٤ٌْ ( أ١ ٣ظلَؽ ٌُْ ٣ٝوزَ ػ٤ٌِْ رخُ٘لوش ٝحُٔلزش كبٗٚ كبٌْٗ اًح 

 حٗظـَ ر٤ٞٓق ٗـ٬ً ٫ ٣ظلَؽ ٌُْ ) ٝطٌٞٗٞح ٖٓ رؼيٙ ( أ١ ٖٓ رؼي ٌٛح ح٤ُٜ٘غ .

 ّ/ َٛ ٣ـُٞ حُظٞرش هزَ ٛيٍٝ حٌُٗذ ؟

 ١ طظٞرٕٞ ا٠ُ هللا ٝطٔظـلَٕٝ ٖٓ رؼي ًٗزٌْ .أ) ٝطٌٞٗٞح ٖٓ رؼيٙ ( أ١ رؼي ٌٛح ح٤ُٜ٘غ ) هٞٓخً ٛخُل٤ٖ ( 

 كويٓٞح حُؼِّ ػ٠ِ حُظٞرش هزَ ٛيٍٝ حٌُٗذ ْٜٓ٘ ط٬٤ًٜٔ ُلؼِٚ ٝاُحُش ُز٘خػظٚ ٝط٤٘٘طخً ٖٓ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ .

 ٌْطز٤٤ض حُظٞرش هزَ حٌُٗذ طٞرش كخٓيس ٣ؼ٢٘ اًح هخٍ أكي طٌٗذ ػْ طظٞد كٜٞ ٓـَى ًٗذ ػْ ٗٔظو٤ْ :  حُل

 ؟ ٌٛٙ طٞرش كخٓيس ُٔخًح

ٝٓخ أىٍحْٛ أْٜٗ ٣ٔظو٤ٕٔٞ ػ٠ِ حُي٣ٖ ٝح٬ُٜف كزؼٞ حُ٘خّ ٣وٍٞ ُٚ ح٤ُ٘طخٕ أٗض ح٥ٕ أًٗذ ػْ 

 ٗظٞد ك٤٘ظٌْ ٌٛح ح٤ٌُٖٔٔ ٣ٌٝٛذ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ك٢ حُٔؼ٤ٜش .

 

 فبئدة :

  إٔ ح٧د ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼيٍ ر٤ٖ أ٫ٝىٙ ٓخ أٌٖٓ ٝأٗٚ ُٞ ًخٕ أكي ح٫ٝ٧ى ٣ٔظلن ٣ِٓي ػ٘خ٣ش كبٗٚ ػ٠ِ ح٧د

 ُي هيٍ ح٩ٌٓخٕ كظ٠ ٫ ٣ٞؿَ ٛيٍٝ ح٥ه٣َٖ .أ٫ ٣ظَٜ ً

  إٔ هللا طؼخ٠ُ ٣ـظز٢ ٖٓ ٣٘خء ٖٓ ػزخىٙ ٣ٜٝطل٢ ٌٝٛح ح٩ٛطلخء ٖٓ هللا ٗؼٔش كؤٗض طؤَٓ ٤ًق هللا

أٛطلخى ُْٝ ٣ـؼِي ؿٔخى رَ ؿؼِي اٗٔخٕ ٝطؤَٓ ٤ًق حٛطلخى هللا ُْٝ ٣ـؼِي ًخكَحً رَ ؿؼِي 

حٌُزخثَ ٝحُزيع رَ ؿؼِي ٖٓ أَٛ حُٔ٘ش ٝاًح ً٘ض ١خُزش ػِْ ِٓٔٔخً , طؤَٓ ٤ًق ُْ ٣ـؼِي هللا ٖٓ أَٛ 

 طؤ٢ِٓ ٤ًق حٛطلخى ٝؿؼِي ٛخكزش ػِْ .

 . ٙإٔ حُـ٤َس طيكغ حٛلخرٜخ ٠ٍَُِ ٝح٣٩ٌحء كبٗٚ ُٔخ ؿخٍٝح ٖٓ أه٤ْٜ ٓؼٞح ك٢ ا٣ٌحء 

 ُ٠ إٔ إٔ ٌٛٙ حُـ٤َٙ ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ا٠ُ ح٤ٌُي ٝحُوظَ ٤ُْٝ ٓـَى ح٣٩ٌحء كبٕ ٌٛٙ حُو٤٠ش أِٝٛظْٜ ا

 ٣ٔؼٞح ا٠ُ هظَ أه٤ْٜ .

 ّ/ هخٍ أكي اهٞس ٣ٞٓق ه٫ًٞ ًٝخٕ أكْٜٔ٘ ٍأ٣خً ك٢ ٣ٞٓق ٝأرَْٛ ٝأٗوخْٛ ك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش ٓخًح هخٍ ؟

إ رؼٞ حَُ٘ إٔٛٞ ٖٓ رؼٞ ٝح٠ٍَُ حُول٤ق ٣يكغ رٚ ح٠ٍَُ حُؼو٤َ ) هخٍ هخثَ ْٜٓ٘ ٫ طوظِٞح ٣ٞٓق 

 ْ كخػ٤ِٖ (ٝأُوٞٙ ك٢ ؿ٤خرش حُـذ ٣ِظوطٚ رؼٞ ح٤ُٔخٍس إ ً٘ظ

) ٫ طوظِٞح ٣ٞٓق ( كبٕ هظِٚ أػظْ اػْ ٝأٗ٘غ ٝحُٔوٜي ٣لَٜ رظزؼ٤يٙ ػٖ أر٤ٚ ٖٓ ؿ٤َ هظَ ٌُٖٝ طِٞٛٞح ا٠ُ 

 طزؼ٤يٙ رؤٕ طِوٞٙ ك٢ ؿ٤خرش حُـذ .
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 ّ/ ٓخًح طَٞٛ ا٤ُٚ أهٞس ٣ٞٓق ؟

 طِٞٛٞح ا٠ُ طزؼ٤يٙ رؤٕ ٣ِوٞٙ ) ك٢ ؿ٤خرض حُـذ (

أٗٚ ػزي ِٓٔٞى آرن ٌْٓ٘ ٧ؿَ إٔ ) ٣ِظوطٚ رؼٞ ح٤ُٔخٍس ( ح٣ٌُٖ  ٝطٞػيٝٙ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣وزَ ر٘ؤٌْٗ رَ ػ٠ِ

 ٣َ٣يٕٝ ٌٓخٗخً رؼ٤يحً ك٤لظلظٕٞ ك٤ٚ .

 ّ/ رؼي حطلخهْٜ ػ٠ِ حَُأ١ ٓخًح ػِٔٞح ؟

) هخُٞح ٣خ أرخٗخ ٓخُي ٫ طؤٓ٘خ ػ٠ِ ٣ٞٓق ٝاٗخ ُٚ ُ٘خٛلٕٞ ( هخٍ اهٞس ٣ٞٓق ٓظ٤ِٖٛٞ ا٠ُ ٓوٜيْٛ ٧ر٤ْٜ ) 

خ ػ٠ِ ٣ٞٓق ( ١٧ ٢ٗء ٣يهِي حُوٞف ٓ٘خ ػ٠ِ ٣ٞٓق  ٖٓ ؿ٤َ ٓزذ ٫ٝ ٓٞؿذ )ٝ( ٓخُي ٫ طؤٓ٘ ٣خ أرخٗخ

 حُلخٍ )اٗخ ُٚ ُ٘خٛلٕٞ ( أ١ ٓ٘لوٕٞ ػ٤ِٚ ٗٞى ُٚ ٓخ ٗٞى ٧ٗلٔ٘خ .

 ّ/ ٓخًح ٣يٍ ػ٤ِٚ ًُي ؟

 ٌٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٫ ٣ظَى ٣ٞٓق ٣ٌٛذ ٓغ اهٞطٚ ُِز٣َٚ ٝٗلٞٛخ .

  ْٜكِٔخ ٗلٞح ػٖ أٗلْٜٔ حُظٜٔش حُٔخٗؼش ٖٓ ػيّ آٍخُٚ ٓؼ 

 ؟ ٝأه٤ٚ ح١ٌُ ٣لزٚ أرٞٙ ٣وظ٢٠ إٔ ٣ٔٔق ربٍٓخُٚ ٓؼْٜ كٔخًح هخُٞحّ/ ًًَٝح ُٚ ٖٓ ِٜٓلش ٣ٞٓق 

) أٍِٓٚ ٓؼ٘خ ؿيحً ٣َطغ ٣ِٝؼذ ( أ١ ٣ظِ٘ٙ ك٢ حُز٣َش ٣ٝٔظؤْٗ ) ٝاٗخ ُٚ ُلخكظٕٞ ( أ١ َٓ٘حػ٤ٚ ٝٗللظش ٖٓ 

 أًٟ ٣َ٣يٙ .

 ٓخًح ٍى ػ٤ِْٜ ٝحُيْٛ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟ ّ/

أؿخرْٜ روُٞٚ ) ا٢ٗ ٤ُل٢ِ٘ٗ إٔ طٌٛزٞح رٚ ( أ١ ٓـَى ًٛخرٌْ رٚ ٣ل٢ِ٘ٗ ٣ٝ٘ن ػ٢ِ ٢٘ٗ٧ ٫ أهيٍ ػ٠ِ كَحهٚ 

 ُٝٞ ٓيس ٤ٔ٣َس .

 ّ/ ٓخ ٢ٛ ٓٞحٗغ آٍخٍ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣ٞٓق ٓغ اهٞطٚ ؟

 : أٗٚ ٓـَى ًٛخرٌْ رٚ ٣ل٢ِ٘ٗ ٣ٝ٘ن ػ٢ِ ٢٘ٗ٧ ٫ أهيٍ ػ٠ِ كَحهٚ ُٝٞ ٓيس ٤ٔ٣َس . حُٔخٗغ ح٧ٍٝ

: أ٢ٗ ) أهخف إٔ ٣ؤًِٚ حٌُثذ ٝأٗظْ ػ٘ٚ ؿخكِٕٞ ( أ١ ك٢ كخٍ ؿلِظٌْ ػ٘ٚ ٧ٗٚ ٛـ٤َ ٫ ٣ٔظ٘غ  حُٔخٗغ حُؼخ٢ٗ

 ٖٓ حٌُثذ .
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 فبئدة :

  ٚٗ٠٤ٓؼٜخ ػ٤ِٚ ٌُُٝي ٣ؼوٞد ُٔخ هخٍ ) ٝأهخف إٔ ح٩ٗٔخٕ اًح ظٖ ربٗٔخٕ ك٬ ٣ٜق إٔ ٣ِوظٚ كـش ٧

إٔ ٣ؤًِٚ حٌُثذ ( ٛٞ ُوْٜ٘ كـش حٓظؼِٔٞٛخ رؼي ًُي هخُٞح كَٜ ٓخ طٌَٙ ٝطًَ٘خ ٣ٞٓق ػ٘ي ٓظخػ٘خ 

 ٝأًِٚ حٌُثذ .

 ٌُح ٫ ٣٘زـ٢ ٩ٗٔخٕ إ ٗي ك٢ ٗوٚ إٔ ٣ِو٘ٚ كـش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظويٜٓخ رؼي ًُي .

 

 ّ/ ٓخًح ٍى اهٞس ٣ٞٓق ػ٠ِ أر٤ْٜ ؟

ح ٧ٕ أًِٚ حٌُثذ ٝٗلٖ ػٜزش ( أ١ ؿٔخػش ك٣َٜٕٞ ػ٠ِ كلظٚ ) اٗخ اًحً ُوخَٕٓٝ ( أ١ ٫ ه٤َ ك٤٘خ ) هخُٞ

 ٫ٝ ٗلغ ٣َؿ٠ ٓ٘خ إ أًِٚ حٌُثذ ٝطو٤ِ٘خ ػ٤ِٚ .

 حُٔٞحٗغ َٛ ٓٔق ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ربٍٓخُٚ ٓؼْٜ؟ ٩ٍٓخُٚ ٝػيّ ّ/ ُٔخ ٜٓيٝح ٧ر٤ْٜ ح٧ٓزخد ٝحُيٝحػ٢ 

 .ٗؼْ ٓٔق ُْٜ ٧ؿَ أٗٔٚ 

) كِٔخ ًٛزٞح رٚ ٝأؿٔؼٞح إٔ ٣ـؼِٞٙ ك٢ ؿ٤خرض حُـذ ( أ١ رٔخ ًٛذ اهٞس ٣ٞٓق ر٤ٞٓق رؼيٓخ إًٔ ُٚ أرٞٙ 

ٝػِٓٞح ػ٠ِ إٔ ٣ـؼِٞٙ ك٢ ؿ٤خرش حُـذ ًٔخ هخٍ هخثِْٜ حُٔخرن ًًَٙ ًٝخٗٞح هخى٣ٍٖ ػ٠ِ ٓخ أؿٔؼٞح ػ٤ِٚ 

 ٝٛٞ ك٢ طِي حُلخٍ حُلَؿش . ك٘لٌٝح ك٤ٚ هيٍطْٜ ٝأُوٞٙ ك٢ حُـذ ػْ إ هللا ُطق رٚ رؤٕ أٝك٠ ا٤ُٚ

 ّ/ ٓخًح أٝك٠ هللا ٤ُٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ُٚ ك٢ حُـذ ؟

إ هللا ُطق رٚ رؤٕ أٝك٠ ا٤ُٚ ٝٛٞ ك٢ طِي حُلخٍ حُٔلَؿش ) ُظ٘زجْٜ٘ رؤَْٓٛ ٌٛح ْٝٛ ٫ ٣٘ؼَٕٝ ( ٤ٌٕٓٞ 

 ٓ٘ي ٓؼخطزٚ ُْٜ ٝاهزخٍ ػٖ أَْٓٛ ٌٛح ْٝٛ ٫ ٣٘ؼَٕٝ رٌُي ح٧َٓ .

 ؟ّ/ ك٤ٜخ ر٘خٍس ٓخ ٢ٛ 

 كل٤ٚ ر٘خٍس ُٚ رؤٗٚ ٤ٓ٘ـٞ ٓٔخ ٝهغ ك٤ٚ ٝإٔ هللا ٤ٓـٔؼٚ رؤِٛٚ ٝاهٞطٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼِ ٝحُظ٤ٌٖٔ ُٚ ك٢ ح٧ٍٝ .

 

 فبئدة :

إٔ هللا ػزض ٣ٞٓق ٖٓ ريء أَٓٙ كبٗٚ ُٔخ ًخٕ ك٢ حُزجَ ) ٝأٝك٤٘خ ا٤ُٚ ُظ٘زجْٜ٘ ...( ٌُٖٝ ٓظ٠ طليع ٌٛٙ حُظ٘زجش؟ 

 رؼي ك٤ٖ .

 ٣زٌٕٞ ( ُٔخًح ًخٕ اط٤خْٜٗ ٓظؤهَحً ؟ٝؿخءٝح أرخْٛ ػ٘خًء ّ/ ) 

 ًخٕ اط٤خْٜٗ ٓظؤهَحً ػٖ ػخىطْٜ ٝرٌخثْٜ ى٬٤ًُ ُْٜ ٝه٣َ٘ش ػ٠ِ ٛيهْٜ .
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 ّ/ ٓخًح ًخٕ ػٌٍْٛ ؟

 كوخُٞح ٓؼظ٣ٌٍٖ رؼٌٍ ًٌد ) ٣خأرخٗخ اٗخ ًٛز٘خ ٗٔظزن ( آخ ػ٠ِ ح٧هيحّ أٝ رخ٢َُٓ ٝحُ٘وخٍ .

 . ) ٝطًَ٘خ ٣ٞٓق ػ٘ي ٓظخػ٘خ ( طٞك٤َحً ُٚ ٍٝحكش

 ّ/ كٔخًح كيع ؟

 ) كؤًِٚ حٌُثذ ( ك٢ كخٍ ؿ٤خر٘خ ػ٘ٚ ٝحٓظزخه٘خ .

) ٝٓخ أٗض رٔئٖٓ ُ٘خ ُٝٞ ً٘خ ٛخىه٤ٖ ( أ١ طؼٌٍٗخ رٌٜح حُؼٌٍ ٝحُظخَٛ أٗي ٫ طٜيه٘خ ُٔخ ك٢ هِزي ٖٓ حُلِٕ 

 ػ٠ِ ٣ٞٓق ٝحَُهش حُ٘ي٣يس ػ٤ِٚ ٌُٖٝ ػيّ طٜي٣وي ا٣خٗخ ٫ ٣ٔ٘غ إٔ ٗؼظٌٍ رخُؼٌٍ حُلو٤و٢ .

 ٞ ػٌٍْٛ حُلو٤و٢ ؟ّ/ ٓخٛ

أٗٚ ىّ ٣ٞٓق ك٤ٖ أًِٚ حٌُثذ كِْ ٣ٜيهْٜ )ٝ( ٓٔخ أًيٝح رٚ هُْٜٞ أْٜٗ )ؿخءٝح ػ٠ِ ه٤ٜٔٚ ريّ ًٌد ( ُػٔٞح 

أرْٞٛ رٌُي ٝ) هخٍ رَ ُٓٞض ٌُْ أٗلٌْٔ أَٓحً ( أ١ ٣ُ٘ض ٌُْ أَٓحً ٟل٤خً ك٢ حُظل٣َن ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٧ٗٚ ٍأٟ ٖٓ 

 حُظ٢ هٜٜخ ػ٤ِٚ ٓخىٍ ػ٠ِ ٓخ هخٍ [ .حُوَحثٖ ٝح٧كٞحٍ ] ٖٝٓ ٍإ٣خ ٣ٞٓق 

 ّ/ ٓخ ٓٞهق ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ ًٌرْٜ ؟

 ) هخٍ رَ ُٓٞض ٌُْ أٗلٌْٔ أَٓحً ( 

) كٜزَ ؿ٤َٔ ٝهللا حُٔٔظؼخٕ ػ٠ِ ٓخطٜلٕٞ ( أٓخ أٗخ ك٤ٟٞلظ٢ ٓؤكَٙ ػ٠ِ حُو٤خّ رٜخ ٢ٛٝ أ٢ٗ أٛزَ 

حُوِن ٝأٓظؼ٤ٖ هللا ػ٠ِ ًُي ٫ ػ٠ِ ك٢ُٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔل٘ش ٛزَحً ؿ٬٤ًٔ ٓخُٔخً ٖٓ حُٔو٢ ٝحُظ٢ٌ٘ ا٠ُ 

 هخُوٚ ا٠ُ ٝهٞط٢ كٞػي ٖٓ ٗلٔٚ ٌٛح ح٧َٓ ٠ٌٗٝ 

 ّ/ َٛ ٠ٌٗ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ا٠ُ هللا ٝٛٞ ٛخرَ . ُٔخًح ؟

 ) اٗٔخ أٌٗٞح رؼ٢ ٝك٢ِٗ ا٠ُ هللا ( إ حٌُٟ٘ٞ ا٠ُ حُوخُن ٫ ط٘خك٢ حُٜزَ حُـ٤َٔ ,٧ٕ حُ٘ز٢ اًح ٝػي ٝك٠ّ.
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 فىائد :

 . ).. إٔ حُٔظظخَٛ رخ٧َٓ ٣ٌ٘٘ق أَٓٙ ٧َٛ حُز٤َٜس ُٝٞ حٓظويّ حُظٔؼ٤َ ) هخُٞح ٣خأرخٗخ 

  ٚحُؼَٔ رخُوَحثٖ َٝٓ٘ٝػ٤ش حُؼَٔ رخُوَحثٖ كبٕ ٣ؼوٞد ٍأٟ ه٤ٜٔٚ ُْ طؼَٔ ك٤ٚ أ٤ٗخد حٌُثخد ه٤ٔ

 ٤ِْٓ ٓـّٔٞ ريّ ك٤ٌق أًِٚ حٌُثذ ؟ ٤ًق ٣ؤًِٚ حٌُثذ ٝحُو٤ٔٚ ٤ِْٓ ٓخ رٚ ط٣ِٔن .

 ُٔٔخروش َٝٓ٘ٝػ٤ظٜخ .ؿٞحُ ح 

 كخُٔٔخروش طٌٕٞ ػ٠ِ حُو٤َ ٝحُٜٔخّ ٫ ٣٘زـ٢ ا٫ ٗلَ أٝ هق أٝ كخكَ أ١ ح٩رَ ٝحُو٤َ ٝحُٜٔخّ .

ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ طؼ٤ٖ ػ٠ِ حُـٜخى ٣ـُٞ حُٔٔخروش ك٤ٚ ٣لَٜ أ١ ٓوخرَ أٓخ اًح ًخٕ ٤ُْ ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُٔؼ٤٘ش 

 ػ٠ِ حُـٜخى َٝٗ حُي٣ٖ ك٬ ٣ـُٞ حُٔزن ك٤ٚ رـخثِٙ .

 أوىاع المسببقبث ثالثت :

 . ٝٞؿخثِ رؼ 

 . ٝٞؿخثِ رـ٤َ ػ 

 . َّٓل 

ٓؼَ ٓٔخروش ٜٓخّ ح٢َُٓ رخُز٘يه٤ش ػ٠ِ حُو٤َ , ٓٔخروش ح٢َُٓ ؿخثِ رؼٞٝ /  .ٔ

رخُطخثَحص ٝحُيرخرخص رؤ١ ٤ِٓٝش رخ٢َُٓ ٧ٗٚ ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ حُـٜخى ٣ـُٞ إٔ ٣ـؼَ أ١ 

 ٓوخرَ ؿخثِس .

ٝحهظِلٞح ك٢ حُـطْ هخٍ رؼ٠ْٜ ٣ِلن  ؿخثِ رـ٤َ ػٞٝ / ٓؼَ حُٔٔخروش ػ٠ِ ح٧هيحّ .ٕ

 رخ٧ٍٝ ٧ٗٚ ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ حُـٜخى , ٓٔخروش ح٧هيحّ ٣ـُٞ ريٕٝ ؿخثِس رـ٤َ ٓوخرَ .

ٓلَّ / ٓؼَ ٗوَ حُي٣ٌٚ , ٓ٘خظٔش حٌُزخّ , ٜٓخٍػش حُؼ٤َحٕ , ٫ ٣ـُٞ ٫ رـخثِس  .ٖ

 ٫ٝ رـ٤َ ؿخثِس ٧ٗٚ ك٤ٚ طؼ٣ٌذ حُل٤ٞحٗخص .

 ِٚ٣ظٞد ) هخٍ رَ ُٓٞض ٌُْ أٗلٌْٔ ( . اٗزخء حٌُٔ٘ٞى ك٢ أَٓٙ رٌُي ُؼ 

  حُٜزَ حُـ٤َٔ هخٍ حُؼِٔخء ح١ٌُ ٤ُْ ك٤ٚ ط٢ٌ٘ ٫ٝ ؿِع ٣ؼ٢٘ ٣ٜزَ ريٕٝ ط٢ٌ٘ ٫ٝ ٟـَ ٫ٝ

 ؿِع .

 

 ّ/ ٓخ ًح كيع ٤ُٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ك٢ حُـذ ؟

 ) ٝؿخثض ٤ٓخٍس كؤٍِٓٞح ٝحٍىْٛ كؤى٠ُ ىُٞٙ ...( ٌٓغ ٣ٞٓق ك٢ حُـذ ٓخ ٌٓغ كظ٠ ) ؿخثض ٤ٓخٍس ( أ١

هخكِش ط٣َي َٜٓ ) كؤٍِٓٞح ٝحٍىْٛ ( أ١ ك١َْٜ ٝٓويْٜٓ ح١ٌُ ٤٣َٝٔٛخ ٣ٝٔظؼي ُْٜ رظ٤ٜجش حُل٤خٝ ٝٗلٞ 

 ًُي ) كؤى٠ُ ( ًُي حُٞحٍى )ىُٞٙ ( كظؼِن ك٤ٚ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٝهَؽ .

 ّ/ ٓخًح هخٍ ػ٘يٓخ ٍأٟ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟

) ٝأَٓٝٙ ر٠خػش ( ًٝخٕ اهٞطٚ ه٣َزخً ٓ٘ٚ كخٗظَحٙ ٌٛح ؿ٬ّ ( أ١ حٓظزَ٘ ٝهخٍ ٌٛح ؿ٬ّ ٗل٤ْ ) هخٍ ٣خرَٟ٘ 

 ح٤ُٔخٍس ْٜٓ٘ .
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 ّ/ رٔخًح حٗظَحٙ ح٤ُٔخٍس ْٜٓ٘ ؟

 ) َٝٗٝٙ رؼٖٔ روْ ( أ١ ه٤َِ ؿيحً كَٔٙ روُٞٚ ) ىٍحْٛ ٓؼيٝىس ( 

 ّ/ ) ىٍحْٛ ٓؼيٝىس ًٝخٗٞح ك٤ٚ ٖٓ حُِحٛي٣ٖ ( ُٔخًح ؟

 ٣ٌٖ ُْٜ ٓوٜي ك٢ أهٌ ػٔ٘ٚ . ٧ٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُْٜ هٜي ا٫ طـ٤٤زٚ ٝحرؼخىٙ ػٖ أر٤ٚ ُْٝ

ٝح أَٓٙ ٣ٝـؼِٞٙ ك٢ ؿِٔش ر٠خػظْٜ حُظ٢ ٓؼْٜ كظ٠  َّ حُٔؼ٠٘ ك٢ ٌٛح / إٔ ح٤ُٔخٍس ُٔخ ٝؿيٝٙ ػِٓٞح إٔ ٣ٔ

 ؿخءْٛ اهٞطٚ ُٝػٔٞح أٗٚ ػزي آرن ْٜٓ٘ كخٗظَٝٙ ْٜٓ٘ رٌُي حُؼٖٔ ٝحٓظٞػوٞح ْٜٓ٘ ك٤ٚ ُج٬ ٣َٜد ٝهللا أػِْ .

 

 فبئدة :

  َْٛ٘رؼٌحد أ٤ُْ ( أًؼَ حُز٘خٍس رخ٧َٓ حُٔخٍ ) ٣خرَٟ٘ ٌٛح ؿ٬ّ ( ٝهي طٌٕٞ رخ٧َٓ حُـ٤َ ٓخٍ ) كز

 ٓخ ٣ٔظويّ ك٢ ح٧َٓ حُٔخٍ .

  ٣ـُٞ اػطخء ٓوخرَ ُٖٔ رَ٘ى رخُوزَ ًٔخ إٔ ًؼذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ُٔخ ؿخءٙ ح١ٌُ ٣زَ٘ٙ رظٞرٚ هللا

ػ٠ِ حُز٘خٍس رٜي٣ش أٝ ٢ٗء ٤َٟ٣ٚ أٝ رؤ١ ٢ٗء ػ٤ِٚ هِغ ُٚ ه٤ٜٔٚ كؤػطخٙ ا٣خٙ كٖٔ رَ٘ى كظٌخكئٙ 

 ٣ط٤ذ ٗلٔٚ , هٍٞ حُؼخٓش ) ٛخص حُز٘خٍس ( ُٚ ٝؿٚ .

  إٔ حَُ٘حء ٣طِن ػ٠ِ حُز٤غ ٝحَُ٘حء ) َٝٗٝٙ رؼٖٔ روْ ( ٣ؼ٢٘ رخػٞٙ رؼٖٔ روْ ًِٔش َٗحء ك٢

 حُِـش ططِن ػ٤ِٜخ حُز٤غ أ٠٣خً .

 َٛئ٫ء رخػٞح كَحً ٝأًِٞح ػٔ٘ٚ . إٔ ر٤غ حُلَ ٝأًَ ػٔ٘ٚ ٖٓ حٌُزخثَ حُؼظ٤ٔش ٌٌٝٛح كؼ 

 

 ّ/ ٓخًح كؼَ رٚ ح١ٌُ حٗظَحٙ ؟

رٜخ كخٗظَحٙ ػ٣ِِ ) ٝهخٍ ح١ٌُ حٗظَحٙ ٖٓ َٜٓ ٩َٓأطٚ ...( أ١ ُٔخ ًٛذ ٖٓ ح٤ُٔخٍس ا٠ُ َٜٓ ٝرخػٞٙ 

 َٜٓ كِٔخ حٗظَحٙ حػـذ رٚ ٠ٛٝٝ ػ٤ِٚ حَٓأطٚ ٝهخٍ ) أ٢ًَٓ ٓؼٞحٙ ...( .

 ّ/ ٓخٛٞ ٠ٛٝ ػ٣ِِ َٜٓ ٩َٓأطٚ ؟

 إٔ ٣٘لؼ٘خ ً٘لغ حُؼز٤ي رؤٗٞحع حُويّ , ٝآخ إٔ ٗٔظٔظغ ك٤ٚ حٓظٔظخػ٘خ رؤ٫ٝىٗخ ُٝؼَ ًُي أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُٜٔخ ُٝي . آخ

 ّ/ ٓخٛٞ ٓويحٍ ط٤ٌٖٔ ٣ٞٓق ك٢ ح٧ٍٝ ؟

) ًٌُٝي ٌٓ٘خ ٤ُٞٓق ك٢ ح٧ٍٝ ( ًٔخ ٣َٔٗخ إٔ ٣٘ظ٣َٚ ػ٣ِِ َٜٓ ٣ٌَٝٓٚ ٌٛح ح٩ًَحّ ؿؼِ٘خ ٌٛح ٓويٓش 

 ٌٛح حُط٣َن . ُظ٤ٌٔ٘ٚ ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ
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 أٗٚ ًٔخ ٣َٔ ُٚ إٔ ٣٘ظ٣َٚ ػ٣ِِ َٜٓ ٣ٌٕٝٞ ٓويٓش ُظ٤ٌٔ٘ٚ ك٢ ح٧ٍٝ أ٠٣خً ٓخًح ؟ّ/ 

اًح رو٢ ٫ ٗـَ ُٚ ٫ٝ ْٛ ٟٓٞ حُؼِْ ٛخٍ ًُي ٖٓ أٓزخد طؼِٔٚ ػِٔخً ًؼ٤َحً ) ُٝ٘ؼِٔٚ ٖٓ طؤ٣َٝ ح٧كخى٣غ ( 

 ٖٓ ػِْ ح٧كٌخّ ٝػِْ حُظؼز٤َ ٝؿ٤َ ًُي .

( أَٓٙ ٗخكٌ ٫ ٣زطِٚ ٓزطَ ٫ٝ ٣ـِزٚ ٓـخُذ ) ٌُٖٝ أًؼَ حُ٘خّ ٫ ٣ؼِٕٔٞ ( كٌُِي ) ٝهللا ؿخُذ ػ٠ِ أَٓٙ 

 ٣ـ١َ ْٜٓ٘ ٣ٜٝيٍ ٓخ٣ٜيٍ ك٢ ٓـخُزش أكٌخّ هللا حُوي٣ٍٚ ْٝٛ أػـِ ٝأٟؼق ٖٓ ًُي .

) ُٝٔخ رِؾ أٗيٙ آط٤٘خٙ كٌٔخً ٝػِٔخً ( أ١ ُٔخ رِؾ ٣ٞٓق ) أٗيٙ (  ًلخٍ هٞطٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحُل٤ٔش ِٝٛق ٧ٕ 

 لَٔ ح٧ػٔخٍ حُؼو٤ِش ٖٓ حُ٘زٞس ٝحَُٓخُش ) آط٤٘خٙ كٌٔخً ٝػِٔخً ( أ١ ؿؼِ٘خٙ ٗز٤خً ٫ًٍٞٓ ٝػخُٔخً ٍرخ٤ٗخً .٣ظ

) ًٌُٝي ٗـ١ِ حُٔل٤ٖ٘ٔ ( ك٢ ػزخىس حُوخُن ٣زٌٍ حُـٜي ٝحُٜ٘ق ك٤ٜخ ٝا٠ُ ػزخى هللا ٣زٌٍ حُ٘لغ ٝح٩كٔخٕ ُْٜ 

 ٗئط٤ْٜ ٖٓ ؿِٔش حُـِحء ػ٠ِ اكٔخْٜٗ ػ٬ًٔ ٗخكؼخً 

 ٝىٍ ٌٛح ػ٠ِ إٔ ٣ٞٓق ٝك٠ّ ٓوخّ ح٩كٔخٕ كؤػطخٙ هللا حُلٌْ ر٤ٖ حُ٘خّ ٝحُؼِْ حٌُؼ٤َ ٝحُ٘زٞس .ـ 

 

 فبئدة : 

  َٜٓ ِّٓ٘ش هللا ػ٠ِ ٣ٞٓق إٔ ؿؼِٚ ٣ظَر٠ ك٢ ر٤ض ػِ ٤ُْٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٬٤ًًُ ٜٓخٗخً ٌُح هخٍ ػ٣ِ

 ٩َٓأطٚ ) أ٢ًَٓ ٓؼٞحٙ ػ٠ٔ ...( .

  ٕهللا ٣ئط٤ٚ ػِٔخً ٝكٌٔش ) ُٝٔخ رِؾ أٗيٙ (إٔ حُ٘خد اًح ٗ٘ؤ ك٢ ١خػش هللا كب 
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 }خطىزة الخلىة { :

 

 ( َٓ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رٔل٘ش أػظْ ٓخ ٢ٛ ؟ ح٫رٞحد ٝؿِوض ٗلٔٚ ػٖ ر٤ظٜخ ك٢ ٛٞ حُظ٢ ٍٝحٝىطّٚ/ )

ٌٛٙ حُٔل٘ش حُؼظ٤ٔش أػظْ ػ٠ِ ٣ٞٓق ٖٓ ٓل٘ش اهٞطٚ ٝٛزَٙ ػ٤ِٜخ أػظْ أؿَحً ٧ٗٚ ٛزَ حهظ٤خٍ ٓغ ٝؿٞى 

حُيٝحػ٢ حٌُؼ٤َس ُٞهٞع حُلؼَ كويّ ٓلزش هللا ػ٤ِٜخ ٝحٓخ ٓل٘ظٚ ربهٞطٚ كٜزَٙ ٛزَ حٟطَحٍ رُِٔ٘ش 

 ح٧َٓحٝ ٝحٌُٔخٍٙ حُظ٢ ط٤ٜذ حُؼزي رـ٤َ حهظ٤خٍٙ ٤ُْٝ ُٚ ِٓـؤ ا٫ حُٜزَ ػ٤ِٜخ ١خثؼخً أٝ ًخٍٛخً .

 ٍ ٝحُزٜخء ٓخ أٝؿذ ًُي .ًُٝي إٔ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رو٢ ٌَٓٓخً ك٢ ر٤ض حُؼ٣ِِ ًخٕ ُْٜ حُـٔخٍ ٝحٌُٔخ

 ّ/ ًخٕ ُٚ ٖٓ حُـٔخٍ ٝحٌُٔخٍ ٝحُزٜخء ٓخ أٝؿذ ٓخًح ؟ 

) ٍحٝىطٚ حُظ٢ ٛٞ ك٢ ر٤ظٜخ ػٖ ٗلٔٚ ( ٛٞ ؿ٬ّ ٝطٔٔض طير٤َٛخ ٝحٌُٖٔٔ ٝحكي ٤٣َٔ ٓ٘ٚ ا٣وخع حٌَُٔٝٙ ٖٓ 

ٛٔخ آٓ٘خٕ ٖٓ ) ٝ ( ُحىص ح٤ُٜٔزش ) ؿِوض ح٧رٞحد ( ٝٛخٍ حُٔلَ هخ٤ُخً ٝؿ٤َ اٗؼخٍ أكي ٫ٝ اكٔخّ رَ٘ 

 ىهٍٞ أكي ػ٤ِٜٔخ رٔزذ طـ٤ِن ح٧رٞحد .

 ٝهي ىػظٚ ُ٘لٜٔخ ) ٝهخُض ٤ٛض ُي ( 

أ١ حكؼَ ح٧َٓ حٌَُٔٝٙ ٝأهزَ ا٢ُ ٝٓغ ٌٛح كٜٞ ؿ٣َذ ٫ ٣لظْ٘ ٓؼِٚ ٓخ ٣لظ٘ٔٚ اًح ًخٕ ك٢ ١ٝجش ًٗذ 

حػِد ٝهي  ٓؼخٍكٚ ٝٛٞ أ٤َٓ طلض ٣يٛخ ٢ٛٝ ٤ٓيطٚ ٝك٤ٜخ ٖٓ حُـٔخٍ ٓخ ٣يػٞح ا٠ُ ٓخٛ٘خُي ٝٛٞ ٗخد

 طٞػيطٚ إ ُْ ٣لؼَ ٓخ طؤَٓٙ رٚ رخُٔـٖ أٝ حُؼٌحد ح٤ُ٧ْ .

 ّ/ ٓخٛٞ ٓٞهق ٣ٞٓق ؟

ّْ ك٤ٜخ ػْ طًَٚ هلل ٝهيّ َٓحى هللا ػ٠ِ َٓحى حُ٘لْ  كٜزَ ػٖ ٓؼ٤ٜش هللا ٓغ ٝؿٞى حُيحػ٢ حُو١ٞ ك٤ٚ ٧ٗٚ هي ٛ

َى ًَ ٓخ كَّ هللا ٓخ أٝؿذ ُٚ ٝح٣٩ٔخٕ حُٔٞؿذ ُظح٧ٓخٍس رخُٔٞء ٍٝأٟ رَٛخٕ ٍرٚ ٝٛٞ ٓخٓؼٚ ٖٓ حُؼِْ 

 حُزؼي ٝح٫ٌٗلخف ػٖ ٌٛٙ حُٔؼ٤ٜش حٌُز٤َس .

) هخٍ ٓؼخً هللا ( أػًٞ رخهلل إٔ أكؼَ ٌٛح حُلؼَ حُوز٤ق ٧ٗٚ ٓٔخ ٣ٔو٢ هللا ٣ٝزؼيٙ ٓ٘ٚ ٧ٝٗٚ ه٤خٗش ك٢ كن ٤ٓي١ 

 ح١ٌُ أًَّ ٓؼٞح١ ك٬ ٤ِ٣ن ر٢ إٔ أهخرِش ك٢ أِٛٚ رؤهزق ٓوخرِش .

 ٝحُظخُْ ٫ ٣لِق . ٌٝٛح ٖٓ أػظْ حُظِْ

 ُٝٔخ حٓظ٘غ ٖٓ اؿخرش ١ِزٜخ رؼي حَُٔحٝس حُ٘ي٣يس .

 ٤ًق ٍأٟ رَٛخٕ ٍرٚ ؟ ّ/

إٔ هللا َٛف ػ٘ٚ حُٔٞء ٝحُلل٘خء ٧ٗٚ ٖٓ ػزخىٙ حُٔو٤ِٜٖ ُٚ ك٢ ػزخىطْٜ ح٣ٌُٖ أهِْٜٜ هللا ٝأهظخٍْٛ 

 َٝٛف ػْٜ٘ ٖٓ حٌُٔخٍٙ ًٝخٗٞح رٚ ه٤خٍ حُوِن . ٝحهْٜٜ ُ٘لٔٚ ٝأٓيٟ ػ٤ِْٜ حُلْٜ
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 ًح كيع رؼي حٓظ٘خػٚ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟ٓخّ/ 

ُٝٔخ حٓظ٘غ ٖٓ اؿخرش ١ِزٜخ رؼي حَُٔحٝىس حُ٘ي٣يس ًٝٛذ ٤َُٜد ػٜ٘خ ٣ٝزخىٍ ا٠ُ حُوَٝؽ ٖٓ حُزخد ٤ُظوِٚ 

أ١ ُٝؿٜخ  حُلخٍ أُل٤خ ٤ٓيٛخ حُزخد ك٢ طِي ٣َٜٝد ٝحُلظٚ كزخىٍطٚ ا٤ُٚ ٝطؼِوض رؼٞرٚ ك٘وض ه٤ٜٔٚ كِٔخ ٬ٛٝ

ُيٟ حُزخد كَأٟ أَٓحً ٗن ػ٤ِٚ كزخىٍص ا٠ُ حٌٌُد إٔ حَُٔحٝىس هي ًخٗض ٖٓ ٣ٞٓق ) ٓخؿِحء ٖٓ أٍحى رؤِٛي 

 ٓٞء ( ُْٝ طوَ ٖٓ كؼَ رؤِٛي ٓٞء طزَثش ُٜخ ٝطزَثش ُٚ أ٠٣خً ٖٓ حُلؼَ .

 ٝاٗٔخ حُِ٘حع ػٖ ح٩ٍحىس .

 ّ/ ٓخًح ٍى ٣ٞٓق ؟

 .ٝهخٍ ) ٢ٛ ٍحٝىط٢٘ ػٖ ٗل٢ٔ ( رَأ ٗلٔٚ ٓٔخ ٍٓظٚ رٚ

 ّ/  إ هللا طؼخ٠ُ ؿؼَ ُي ك٤ٜخ ٖٓ حُؼ٬ٓخص ٓخ٢ٛ ؟

ّٖ هللا ك٢ ٌٛٙ حُو٠إٔ هللا طؼخ٠ُ ؿؼَ ُِٜيم ػ٬ٓخص ٝآخٍحص طيٍ ػ٤ِٚ هي ٣ؼِٜٔخ حُؼزخى ٝهي ٫ ٤ش  ٣ؼِٜٔٞٗخ كٔ

 رو٣َ٘ش .٤ش ٝٛل٤ش ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كخٗزؼغ ٗخٛي ٖٓ أَٛ ر٤ظٜخ ٣ٜ٘ي ززَثٚ ُ٘إٔ ٣ؼَكٜٞٗخ ط

 ّ/ ٤ًق ٜٗي حُ٘خٛي ؟

 ..٣ٜ٘ي رو٣َ٘ش ٝؿيص ٓؼٚ كٜٞ حُٜخىم 

ٜخ أٍحىص إٔ طيكؼٚ ػٜ٘خ ) إ ًخٕ ه٤ٜٔٚ هي ٖٓ هزَ ( ٧ٕ ًُي ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ ٛٞ حُٔوزَ ػ٤ِٜخ حَُٔحٝى ُٜخ ٝأٗ

 ك٘وض ه٤ٜٔٚ ٖٓ ٌٛح حُـخٗذ .

ك٘وض ه٤ٜٔٚ ٖٓ ٌٛح  ٠ِ َٛٝرٚ ٜٓ٘خ ٝأٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ ١ِزضًخٕ ه٤ٜٔٚ هي ٖٓ ىرَ ..( إ ًُي ٣يٍ ػ) ٝإ 

 حُـخٗذ .

 ) كِٔخ ٍءح ه٤ٜٔٚ هي ٖٓ ىرَ ( ػَف رٌُي ٛيم ٣ٞٓق ٝرَحءطٚ ٝأٜٗخ ٢ٛ حٌُخًرش .

 ّ/ ٓخًح هخٍ ٤ٓيٛخ ؟

 ) اٗٚ ٖٓ ٤ًيًٖ إ ٤ًيًٖ ػظ٤ْ ( 

 ٗلٜٔخ ٓٔخ أٍحىص ٝكؼِض ٍٝٓض رٚ ٗز٢ هللا ٣ٞٓق . َٝٛ أػظْ ٖٓ ٌٛح ح٤ٌُي ح١ٌُ رَأص رٚ

 ) ٣ٞٓق أػَٝ ػٖ ٌٛح ( 

 أطَى ح٬ٌُّ ك٤ٚ ٝط٘خٓٚ ٫ٝ طًٌَٙ ٧كي ١ِزخً ُِٔظَ ػ٠ِ أِٛٚ .

 كؤَٓ ٣ٞٓق رخ٩ػَحٝ ٢ٛٝ رخ٫ٓظـلخٍ ٝحُظٞرش .س , ) ٝحٓظـل١َ ( ا٣ظٜخ حَُٔأ

 فىائد :
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  ك٢ ر٤ظٜخ ( كٌٜٙ حُوِٞس ٓلَٓش طئى١ ا٠ُ حُٜٔخثذ ٛٞ هطٍٞس حُوِٞس رخَُٔأس رخُز٤ض ) ٍٝحٝىطٚ حُظ٢

 حُؼظ٤ٔش .

 َحّ رؤٍٓٞ ًؼ٤َس :بٜٗخ حٓظؼخٗض ػ٤ِٚ ٣٩وخػٚ ك٢ حُل٤ًي حَُٔأس ر٤ٞٓق ك 

َّ ٓ٘ٚ ٌُٖٝ ريأ ٜٓ٘خ ٝحَُٔأس اًح ىػض حَُؿَ ا٠ُ حُلَحّ ؿ٤َ اًح ىػ٠  .ٔ ٍحٝىطٚ ٢ٛ كِْ ٣زيأ حُ٘

حَُؿَ حَُٔأس ا٠ُ حُلَحّ ٧ٜٗخ اًح ىػض حَُؿَ ا٠ُ حُلَحّ أُحُض حُظؼ٤٘ش ٌُُٝي هخٍ ٠ِٛ هللا 

 ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٝحُٔزؼش ح٣ٌُٖ ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ) ٍٝؿَ ىػظٚ حَٓأس ًحص ٜٓ٘ذ ٝؿٔخٍ ( 

 لَحّ ٛخٍ َٜٓ ٧ٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ ىػظٚ .؟ ٧ٕ حُ ٔخًحُ

 ّ/ ٓخ ٢ٛ ٝٓخثَ حُـٌد ؟

 . ٍٚحٝىط 

 . ك٢ ر٤ظٜخ أ١ ٤ُْ ؿ٣َزخً ٣٘ي ٓ٘ٚ اًح ىهَ حُز٤ض ٞٛ 

 . ّأٜٗخ ؿِوض ح٧رٞحد ٝؿخد حَُه٤ذ ٌٝٛح أى٠ٗ ُِٞهٞع ك٢ حُلَح 

 ؼظٚ ػ٠ِ ًُي ٝهخُض ٤ٛض ُي طؼخٍ ...أٜٗخ ٗـ 

  ػ٘ي حُ٘زخد أًزَ .أٗٚ ًخٕ ٗخرخً ٝىحػ٢ حُِٗخ 

 . أٜٗخ ًخٗض ٤ٓيطٚ ُٜخ ػ٤ِٚ أَٓ ٢ٜٗٝ 

  حُؼزي ك٤٘ظَ ا٤ُٚ ٖٓ ًخٕ ػزيحً ٝىحػ٢ حُِٗخ ػ٘ي حُؼزي أًزَ ٖٓ حُلَ ٧ٕ حُلَ ٣و٠٘ ك٤٠لظٚ أٓخ

 ٓٔظٟٞ أى٠ٗ .

 . إٔ حَُؿَ ًخٕ ؿ٣َزخً ػٖ حُزِي ٝحُـ٣َذ ٫ ٣و٠٘ ك٤٠لش 

 َإٔ حَُٔأس ًخٗض ؿ٤ِٔش ٝىحػ٢ حُِٗخ رخُـ٤ِٔش أًز . 

 ً ك٤ٌٕٞ ىحػ٢ حُِٗخ أًزَ .خٗض ًحص ِٓطخٕ طيحكغ ػ٘ٚ إٔ حَُٔأس 

 خٍد أرو٠ حُلزَ ػ٠ِ حُـ كٜٞ رخَُؿْ ٖٓ ػِٔٚ رٔخ كَٜ ا٫ أٗٚ  إٔ ُٝؿٜخ ٫ ٣ٞؿي ُي٣ٚ ؿ٤َس ُْٝ

 لِٜٚ ػٖ ُٝؿٚ .٣وَؽ ٣ٞٓق ٣ٝ

 . أٜٗخ حٓظؼخٗض ػ٤ِٚ ر٤ٌي حُ٘ٔٞس ٣ُخىس ُِلظ٘ش 

 ٖٝٛ٘خى أٓزخد ًؼ٤َس ؿيحً ىحػ٤ش ا٠ُ أٗٚ ٢ِٗ٣ ٓغ ًُي ٛي كِْ ٢ِٗ٣ ٝرخُظخ٢ُ كبٗٚ  أٜٗخ ٛيىطٚ رخُٔـ

 رِؾ ػ٘ي هللا ٗؤٗخً ػظ٤ٔخً .

  رؤٍٓٞ طؼزظْٜ ) ٫ُٞ إٔ ٍأٟ رَٛخٕ ٍرٚ ( كٜٞ اًح ًخى إٔ هللا طؼخ٠ُ ٣ؼ٤ٖ أ٤ُٝخءٙ ك٢ حُِلظخص حُؼٜز٤ش

 ِلظخص حُؼ٤ٜزش .ٚ ك٢ حٌُُٖ أٍحٙ هللا رَٛخٗخً ٣ـؼِٚ ٣ـ٤َ كخهلل ٣ؼ٤ٖ ٤ُّٝ 

  ؼزض ػ٠ِ حُلن .٫ُٞ٣ طٞك٤ن هللا ٝطٔي٣يٙ ٫ ٝإٔ ح٩ٗٔخٕ ٫ُٞ ٓؼٞٗش هللا ٫ ٣ؼزض ػ٠ِ حُلن 

 ٞٛ : ٍّؿَ ًز٤َ ًٝ  إٔ ٜٗخىس حُو٣َذ ػ٠ِ ه٣َزٚ أهٟٞ ٖٓ ٜٗخىس حُزؼ٤ي ػ٠ِ حُو٣َذ هخٍ حرٖ ػزخ

 حَُحؿق أٗٚ ٍؿَ ًز٤َ ًٝٝ ُل٤ش . ٝ َُل٤ش ٌٝٛح أٛق ٓخ ه٤

  ٝحٓظؼظٔش .ػظْ ٤ًي حَُٔأس هخٍ طؼخ٠ُ ) إ ٤ًيًٖ ػظ٤ْ ( إٔ ح٤ٌُي ٢ٗء هِوٚ هللا 

  َػظْ ؿٔخٍ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ح١ٌُ أهٌ رخ٧ُزخد هخٍ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ) إ ٣ٞٓق أٝط٢ ٗط

 حُلٖٔ ( ٜٗق ؿٔخٍ حُؼخُْ .
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 رخٌُحص ٓؼَ ٌٛح ٝطظِو٠ هزَ  َٓػش حٗظ٘خٍ حُ٘خثؼخص ر٤ٖ حُ٘ٔخء ) ٝهخٍ ٗٔٞس ( ًٝخُش ح٧ٗزخء ٓـَى ٓخ

 َ٘ .ظا٫ ٝٛٞ ك٢ حُزِي ٓ٘

 الخفسٍس المىضىعً :

(ٖ-ٔ)  ح٣٥شٖٓ  ح٧ٍٝحُٔوطغ   

.ػـخُ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ا أىُشٖٓ   

(ٙ-ٗ) ح٣٥شحُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ   

 .ٍإ٣خ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ -

 .ُٔخ ٓيف هللا ٓخ حٗظَٔ ػ٤ِٚ ٌٛح حُوَإٓ ٖٓ حُوٜٚ ًًَ هٜش ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  -

(1ٔ-7) ش٣حُٔوطغ حُؼخُغ ٖٓ ح٥  

 .٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  اهٞسطآَٓ  -

٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  ٚطٞهؼ ُظًٌَ ٓخ  ح٣٥خصطوٞف ٣ؼوٞد ػ٠ِ حر٘ٚ ٣ٞٓق ؿخءص  ُٚٔخ ًًَ هللا ٓزلخٗ -

 .ٝطوٞف ٓ٘ش 

(ٖٗ-1ٔ) ح٣٥شحُٔوطغ حَُحرغ ٖٓ   

 .ٓل٘ش ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ك٢ َٜٓ  -

ّٖ  إٔرؼي  - ك٢ ر٤ض حُؼ٣ِِ ٝطؼَٟٚ   ح٧كيحع٣ًٌَ  إٖٓ حُـذ ٗخٓذ ٚ ؿحهَا هللا ػ٠ِ ٣ٞٓق ٝ ٓ

 .ُِلظ٘ش 

 

 اللمسبث البٍبوٍت :

  ُٔخًح ؿخءص ٍٓٞس ٣ٞٓق ٝحكيس؟ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

ْٛ ٓؤُٞٙ ػٜ٘خ طلي٣يحً ًٝؤٗٔخ ًخٕ حهظ٤خٍ, ًٛذ أٗخّ ٖٓ حُ٘خّ ا٠ُ َٜٓ ٓخ حُـَٝ ٖٓ ًُي؟ ًخٕ ٓئح٫ً 

سٌ  ََ ْْ ِػْز ِٜ ِٜ َٜ َٕ ك٢ِ هَ خ ًَ ػخٓخً ػْ ًًَ إٔ ٌٛح ٓٔخ أٝكخٙ هللا طؼخ٠ُ ا٤ُٚ ًٝؤٗٔخ ُِٗض ح٩ؿخرش ػ٠ِ ٓئحُْٜ )َُوَْي 

َٕ َكِي٣ؼًخ ٣ُْلظَ  خ ًَ خ  َٓ ُْزَخِد  َٕ ٢ُُِٝ٧ِ ح٧َْ ُٞ٘ ِٓ ٍّ ٣ُْئ ْٞ شً ُِوَ َٔ ْك ٍَ َٝ ًُٛيٟ  َٝ ٢ٍْء  َٗ  َِّ ًُ  ََ ٤ ِٜ طَْل َٝ  ِٚ َٖ ٣ََي٣ْ ١ٌِ ر٤َْ ِي٣َن حَُّ ْٜ ْٖ طَ ٌِ َُ َٝ  ٟ ََ

حَُؿَ ح١ٌُ ظَٜ ٤ًق ٗؼَف  حًٔخ ٓؤُٞٙ ك٢ أٛلخد حٌُٜق, ٓؤٍ ه٣َٖ ح٤ُٜٞى ك٢ ٌٛ( ٣ٞٓق(. ٔٔٔ)

ٗز٢ ٝا٫ كٜٞ ٣ّيػ٢, كٔؤُٞٙ ػٖ كظ٤ش ًٛزٞح ك٢  ٛيهٚ ٖٓ ًٌرٚ كًٌَٝح ُْٜ أٓجِش ٣ٔؤُٞٗٚ كبٕ أؿخرْٜ ػٜ٘خ كٜٞ

حُِٓخٕ حُوي٣ْ ٝٓخ ًخٕ ٖٓ أَْٓٛ؟ ٝػٖ ٍؿَ ١ٞحف ١خف حُي٤ٗخ ٓخ ًخٕ ٖٓ ٗؤٗٚ؟ ٝػٖ حَُٝف؟ كٌٜٙ ٖٓ 

٫َ ى٫ثَ حَُؿَ ح٢ٓ٧.  َٝ َْٗض  َٜخ أَ ُٔ َْ٘ض طَْؼَِ ًُ خ  َٓ ٤ِْذ ُِٗٞك٤َٜخ ا٤ََُِْي  ـَ ُْ ْٗزَخِء ح ْٖ أَ ِٓ َِْي  ْٖ ٝك٢ هٜش ٗٞف هخٍ )طِ ِٓ َي  ُٓ ْٞ  هَ
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وسفــــــــورة يــســ  

( َٖ ظَّو٤ِ ُٔ ِْ َُْؼخهِزَشَ ُِ َّٕ ح َْ اِ زِ ْٛ ح كَخ ٌَ َٛ َِ ( ٛٞى( ٖٓ ػِّْٜٔ؟ ُٞ ًخٕ هٞٓٚ ػِٔٞٙ ُوخُٞح ٗلٖ ٗؼِْ إً ٖٓ أ٣ٖ 1ٗهَْز

 ؿخء رٜخ؟ ٖٓ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ.

 (:ٕآ٣ش )

 ْْ ٌُ ر٤ًِّخ ََُّؼَِّ ََ آًٗخ َػ َْ َُْ٘خُٙ هُ َِ َٕ )ٓخ حُلَم ر٤ٖ أُِٗ٘خٙ )اَِّٗخ أَٗ ْْ ٕطَْؼوُِِٞ ٌُ ر٤ًِّخ ََُّؼَِّ ََ آًٗخ َػ َْ َِْ٘خُٙ هُ ( ٣ٞٓق( ٝؿؼِ٘خٙ )اَِّٗخ َؿَؼ

( َٕ  ( حُِهَف(؟ٖطَْؼوُِِٞ

 :حُٔخَٓحث٠ ى.كخَٟ

 َْ ُْوُ ح ح ٌَ َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي َٛـ ْٝ خ أَ َٔ ِٚ رِ َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ُّٚ َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ َٕ ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق ًًَ ٓخ ٣ظؼِن رخ٩ِٗحٍ, هخٍ )َْٗل آ

( َٖ خك٤ِِِ ـَ ُْ َٖ ح ِٔ َُ ِٚ ٖ هَْزِِ ِٓ َ٘ض  ًُ إِ  َك٤َْ٘خ اَُِ َٖٝ ْٝ خ أَ َٔ ِٚ رِ َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ُّٚ َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ َٕ (( ٌٛح اِٗحٍ, )َْٗل آ َْ ُْوُ ح ح ٌَ ٤َْي َٛـ

( أٍِٗ ٌٛح حُوزَ, أٍِٗ ٌٛٙ حُوٜش ٧ٜٗخ ًخٗض ٓـُٜٞش ػ٘ي حُؼَد أ٬ًٛ ٌُُي  َٖ خك٤ِِِ ـَ ُْ َٖ ح ِٔ َُ ِٚ ٖ هَْزِِ ِٓ َ٘ض  ًُ إِ  َٝ

ِٚ ا٤ََُِْي ) ٤ِْذ ُِٗٞك٤ ـَ ُْ ْٖ أَٗزَخء ح ِٓ َُِي  ًَ ( ٝٓخ ً٘ض ُي٣ْٜ اً أؿٔؼٞح أَْٓٛ ْٝٛ ٍٕٓٔد حُؼخ٤ُٖٔ ػوّذ ػ٤ِٜخ )

ٌٔ٣( َٖ خث٤ِِِ َّٔ ِٚ آ٣َخٌص ُِِّ طِ َٞ اِْه َٝ َُٓق  َٕ ك٢ِ ٣ُٞ خ ًَ (( ًٝخٕ ٓئحٍ ح٤ُٜٞى: 7َٕٝ( ٓخ ًخٕ ٓؼِٞٓخً ٝهي أُػ٤َ ٓئحٍ )َُّوَْي 

َّ ر٢٘ آَحث٤َ َٜٓ؟ ٌٛح ٓئحُْٜ ٍَُِٓٞ  أ٢ّٓ ٤ُْ ػ٘يٙ ػِْ  ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ أٗٚ  حهظزخٌٍٝٛح  ٓخ ح١ٌُ أك

َّ ر٢٘ آَحث٤َ َٜٓ؟" كظٍِ٘  رخُظٍٞحس كٔؤُٞٙ ٝٛٞ ك٢ ٌٓش ٌُٖ رؼؼٞح ٖٓ ٣ٔؤُٚ ٖٓ رخد حُظلي١ "ٓخ ح١ٌُ أك

ِٜخ أٝك٠ ٓٔخ ك٢ حُظٍٞحس. ٤ُْ  ٍٓٞس ًخِٓش ُ٪ؿخرش ػ٠ِ حُظلي١ ك٤ز٤ّٖ ٤ُِٜٞى أٗٚ  ّٜ ٣ؼِْ ىهخثن ح٧ٍٓٞ ٝك

ض ك٢ حُظٍٞحس ٝكظ٠ ُٞ ًخٕ ٓطِؼخً ػ٠ِ حُظٍٞحس ٝكلظٜخ ٌُخٕ ٓخ ػزخٍحص اػـخ٣ُش ٤ُٔ حهظخٌٍٛح كو٢ ٝاٗٔخ 

١ أٝ طًٌَ  ََ ُ٘ . حُوَإٓ ٓٔخٙ حًًَٓٔٚٙ ك٢ حُوَإٓ أٝك٠. حُظٍٞحس ُْ طًٌَ حُؼ٣ِِ أريحً ٝاٗٔخ طًٌَ ٍث٤ْ حُ

حُؼ٣ِِ ػْ ػَك٘خ ٓئهَحً إٔ ٌٛٙ أىم طَؿٔش ُٔخ ًخٕ ٣ُطِن ػ٠ِ ٛخكذ ٌٛح حُٜٔ٘ذ ك٢ ًُي حُٞهض. ًخٕ 

ٛخكذ ٌٛح حُٜٔ٘ذ ٓئهَحً ػَك٘خٙ, ٍر٘خ ُْ ٣وَ "ػ٣ِِ اُٚ ْٗٔ" ٧ٕ ٌٛح  حْٓ"ػ٣ِِ ح٩ُٚ ْٗٔ" ٠ٔٔ٣ 

٣ٌٕٞ اهَحٍحً رؤٕ حُْ٘ٔ اُٚ. كؤىم طَؿٔش رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُؼو٤يس ح٤ٓ٬ٓ٩ش )حُؼ٣ِِ( حُظٍٞحس ٤ُْ ك٤ٜخ حُؼ٣ِِ. 

ٝكَػٕٞ ٝحُوَإٓ ُْ ٣ًٌَ كَػٕٞ ٓغ هٜش  ٖٓ أػَِْ ٌٛح حَُؿَ ح٢ّٓ٧ رٌٜٙ حُظ٤ٔٔش؟ حُظٍٞحس طًٌَ ىحثٔخً ٠ٓٞٓ

٣ٞٓق ٝاٗٔخ ٣ًٌَ حُِٔي ٓغ ٣ٞٓق ػْ ػَك٘خ ك٤ٔخ رؼي )ٖٓ كـَ ٤ٍٗي( ٝػَك٘خ إٔ حُِٔٞى ك٢ َٜٓ هٔٔخٕ: 

هْٔ اًح ًخٕ ٖٓ أَٛ ١َٜٓ ٣ٔٔٞٙ كَػٕٞ ٝاًح ًخٕ ٖٓ حٌُّٜٔٞ ٣ٔٔٞٙ ِٓي كٜٞ ِٓي ٤ُْٝ كَػٕٞ 

ًخٕ  ِٓي كٜٞ حُِٔي ٤ُْٝ كَػٕٞ. ك٢ ُٖٓ ٠ٓٞٓ  ٝح١ٌُ ًخٕ ك٢ ُٖٓ ٣ٞٓق ًخٕ ٖٓ حٌُّٜٔٞ ك٢ٔٔ

حُِٔي ٣َٜٓخً ك٢ٔٔ كَػٕٞ. حُوَإٓ ٣ًٌَ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٫ ٣ًٌَ )٤ٓيٛخ( رٔؼ٠٘ حُِٝؽ ا٫ ك٢ هٜش ٣ٞٓق 

ُْزَخِد ) ٤َِّيَٛخ ََُيٟ ح َٓ ُْل٤ََخ  أَ َٝ (( رٔؼ٠٘ ُٝؿٜخ. ٤ُْ ك٢ حُوَإٓ )٤ٓيٛخ( رٔؼ٠٘ ُٝؿٜخ ٝػَك٘خ ك٤ٔخ رؼي ٕ٘هخٍ )

 ٛخ( ًخٕ ٣ٔظؼِٜٔخ ح٧هزخ١ َُِؿخٍ ٝحُزؼٍٞ إٔ )٤ٓي

َٕ ) )ؿؼِ٘خٙ(: ْْ طَْؼوُِِٞ ٌُ ر٤ًِّخ ََُّؼَِّ ََ آًٗخ َػ َْ َِْ٘خُٙ هُ ِّّ ُْٖ ٣ًٌَ أٍٓٞحً طظؼِن رخ٩ِٗحٍ, هخٍ طؼخ٠ُ: )اَِّٗخ َؿَؼ ُ ك٢ِ أُ اَِّٗٚ َٝ  )

( ٌْ ٤ٌِ ٌِظَخِد ََُي٣َْ٘خ ََُؼ٢ٌِِّ َك ُْ ّّ حٌُظخد( أ٣ٖ؟ ك٢ حٗح ُٔٔخء, )ُي٣٘خ( أ٣ٖ؟ ػ٘ي هللا ػِ ٝؿَ, )ُؼ٢ِ ( حُِهَف( )أُ

, ك٢  ّٞ ك٤ٌْ( أ٣ٖ؟ ك٢ حُؼِٞ, إً ٌٛح ٤ُْ اِٗح٫ً. ٓخ ٣ظؼِن رخ٩ِٗحٍ ٧ٗٚ ٣ظٌِْ ٝٛٞ ك٢ حُٔٔخء, ك٢ حُؼِ

ّّ حٌُظخد( أ١ حُِٞف حُٔللٞظ, )ُي٣٘خ( أ١ ػ٘ي هللا, )ُؼ٢ِ ك٤ٌْ( َٓطلغ ك٤ٚ ٓٔٞ, ك٤ٌق  ح٫ٍطلخع هزَ حٍُِ٘ٝ: )أ

ًُ ٣وٍٞ اِٗ إِ  َٝ  َٕ آ َْ ُْوُ ح ح ٌَ َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي َٛـ ْٝ خ أَ َٔ ِٚ رِ َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ُّٚ َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ َ٘ض حٍ؟. أٓخ ح٣٥ش ح٧هَٟ كبِٗحٍ )َْٗل

( َٖ خك٤ِِِ ـَ ُْ َٖ ح ِٔ َُ ِٚ ٖ هَْزِِ ّّ حٌُظخد ٤ُٔض اِٗح٫ً كظلظخؽ ُـ ِٖٓ ( ٣ٞٓق( حُٞك٢ اِٗحٍ. )ُي٣٘خ( ٤ُٔض اِٗح٫ً, أ
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أُِٗ٘خٙ. ٗٔؤٍ: أ١ّ ح٧ٗٔذ أٗٚ ك٢ ٓوخّ ح٩ِٗحٍ ٣ٔظؼَٔ أُِٗ٘خٙ أٝ ؿؼِ٘خٙ؟ ح٧ٗٔذ إٔ ٣ٔظؼَٔ  )ؿؼِ٘خٙ( ٤ُْٝ

أُِٗ٘خٙ ٝك٢ ٓوخّ ػيّ ح٩ِٗحٍ ٣ٔظؼَٔ )ؿؼِ٘خٙ(. ٠ٗغ ح٩ِٗحٍ ٓغ حُٞك٢ ٝح٩ِٗحٍ )ًُي ٖٓ أٗزخء حُـ٤ذ 

 رؤّ حٌُظخد ُٝي٣٘خ ًِٜٝخ اِٗحٍ. ٗٞك٤ٚ ا٤ُي ٓخ ً٘ض طؼِٜٔخ أٗض ٝهٞٓي( ٣ؼ٢٘ أُِٜٗخ ا٤ُي, ٌٛٙ ٫ ػ٬هش ُٜخ

 ( َٕ ْْ طَْؼوُِِٞ ٌُ ر٤ًِّخ ََُّؼَِّ ََ آًٗخ َػ َْ َُْ٘خُٙ هُ َِ ( ٕٓخ ه٤ٜٛٞش حٓظؼٔخٍ حُوَإٓ ٌُِٔش حُوَإٓ ٝحُلَهخٕ )اَِّٗخ أَٗ

ح  ًَ ٣ ٌِ َٗ َٖ ٤ ِٔ َِْؼخَُ ُِ َٕ ٌُٞ َ٤ُِ ِٙ َٕ َػ٠َِ َػْزِي هَخ َْ ُْلُ ٍَ ح َِّ َٗ ١ٌِ َى حَُّ ٍَ  ( حُلَهخٕ(؟ٔ)٣ٞٓق( ٝك٢ حُلَهخٕ )طَزَخ

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

ٛٞ حُلخٍم ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ ٝحُظٍٞحس ٠ٔٔ٣ كَهخٗخً ٝحُوَإٓ ٠ٔٔ٣ كَهخٗخً ٝحٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش كَهخٕ.  الفسقبن

( َٕ ْٜظَُيٝ ْْ طَ ٌُ َٕ ََُؼَِّ هَخ َْ ُْلُ ح َٝ ٌِظَخَد  ُْ ٠َٓ ح ٞ ُٓ ًْ آط٤ََْ٘خ  اِ َٝ ( حُزوَس( حُزؼٞ ٣وٍٞ حُلَهخٕ ٢ٛ ٖ٘ٝهللا طؼخ٠ُ ٣وٍٞ )

ٔؼـِحص ٝآخ هخُٞح حٌُظخد ٝحُلَهخٕ ٣وٜي حُظٍٞحس ٗلٜٔخ. ٗوٍٞ ٌٛح أرٞ حُٔؼـِحص, حٌُظخد حُظٍٞحس ٝحُلَهخٕ حُ

خ ) ًٔ ٫َ ٠َْٛ َٝ خ  ًٔ ِْ ( ١ٚ( حُظِْ ٛٞ ح٠ُْٜ. ٌٛح ح٧َٛ ٤ُْٝ حُوخػيس حُٔطِوش. ٕٔٔكلٚ ٝػَٔ, )ك٬ََ ٣ََوخُف ظُ

لْ حٌُظخد حُظٍٞحس ٣وُٕٞٞ حٌُظخد ٝحُلَهخٕ حٌُظخد حُظٍٞحس ٝحُلَهخٕ حُٔؼـِحص ٣ٝوُٕٞٞ حٌُظخد ٝحُلَهخٕ ٛٞ ٗ

 َٕ هَخ َْ ُْلُ ٍَ ح َِّ َٗ ١ٌِ َى حَُّ ٍَ ٝأٟخف ًًَ ًِٔش حُلَهخٕ ًٕٞ ٌٛح حٌُظخد كَهخٕ, أٟخف ٤ٗجخً آهَ ٌُِٔش حٌُظخد. )طَزَخ

ح ) ًَ ٣ ٌِ َٗ َٖ ٤ ِٔ َِْؼخَُ ُِ َٕ ٌُٞ َ٤ُِ ِٙ ُْ٘ٞح إَ طَظَّوُْٞح هللّاَ َٔػ٠َِ َػْزِي َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َخ حَُّ هَخٗخً ) ( حُلَهخٕ( حُوَإٓ, )٣ِخ أ٣َُّٜ َْ ْْ كُ ٌُ َؼَ َُّ ـْ َ٣ٕ1 )

ح٧ٗلخٍ( ْٛ ٓئٕٓ٘ٞ ٣ـؼَ ٌُْ كَهخٗخً ٝػ٘يٛخ ٓظ٤ِٔ ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ ٝطؼَف ٓخ ٣ٜق ٝٓخ ٫ ٣ٜق "ىع ٓخ 

ُؼِْ ػ٠ِ حٌُظخد ح١ٌُ ح ح٫ْٓٛٞ  القسآن٣َ٣زي ا٠ُ ٓخ ٫ ٣َ٣زي" حُزَ ٓخ ٌٓ٘ض ا٤ُٚ حُ٘لْ ٝح١ٔؤٕ ا٤ُٚ حُوِذ. 

ٌُظخد ح١ٌُ أٍِٗ ػ٠ِ ٓلٔي حُوَإٓ ٌٝٛح حُوَإٓ كَم ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ إً ٝحْٓ ح ٔي لأٍِٗ ػ٠ِ ٓ

حُوَإٓ كَهخٕ ٝح٩ٗـ٤َ كَهخٕ ٝحُظٍٞحس كَهخٕ ٝحُٔؼـِحص كَهخٕ طلَم ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ. )ٝهَآٗخً كَه٘خٙ( ٌٛح 

ٔخً. ـّ  ٣ؼ٢٘ ٓ٘

 :(ٖآ٣ش )

  َٖ ِٔ َُ ِٚ ْٖ هَْزِِ ِٓ َْ٘ض  ًُ  ْٕ اِ َٝ ( َٖ خك٤ِِِ ـَ ُْ  ( ٣ٞٓق( ػٖ ٓخًح؟ٖ) ح

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

َٖ ) ٍي٣ٖ حُلن, ٍر٘خ طؼخ٠ُ هخٍ َُِٓٞؿخكِٕٞ ػٖ حُ خك٤ِِِ ـَ ُْ َٖ ح ِٔ َُ ِٚ ْٖ هَْزِِ ِٓ َْ٘ض  ًُ  ْٕ اِ َٝ ( ٣ٞٓق( ٌٛح هزَ إٔ ٖ)

طؤط٤ٚ حُ٘زٞس حُـلِش ػٖ حُلن ٝػٖ حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ ٤ُْ ًٞٛق ػخّ ٧ٕ ٌٛح ٛٞ حُٔوٜٞى ٓخ ٣ظؼِن رخ٣َُ٘ؼش 

 حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ ح١ٌُ ٣َ٣يٙ ٍر٘خ, ٖٓ أ٣ٖ ٣ؼِْ ٌٛح ح٢ُ٘ء؟ ٝ حُلوش

 

 

 ػزَّ هللا طؼخ٠ُ ّْ ِٚ ٣َخ أَرِض ا٢ِِّٗ  ُِ ُُٓق ٧َِر٤ِ ُٞ٣ ٍَ ًْ هَخ ػٖ ح٩هٞس ك٢ ٍإ٣خ ٣ٞٓق رخٌُٞحًذ ىٕٝ حُ٘ـّٞ )اِ

( َٖ خِؿِي٣ َٓ  ٢ُِ ْْ أ٣َْظُُٜ ٍَ  ََ َٔ ُْوَ ح َٝ  َْ ْٔ َّ٘ حُ َٝ زًخ  ًَ ْٞ ًَ  ََ َ٘ أ٣َُْض أََكَي َػ َْ هّيّ حٌُٞحًذ ػ٠ِ ٍَٗ ( ٣ٞٓق(؟ ُِٝ
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َٓوَّ  َٝ ُّ حُْ٘ٔ ٝحُؤَ ٓغ إٔ حُٔؼٜٞى إٔ ٣ئهَٛٔخ ) ٞ ـُ ُُّْ٘ ح َٝ  ََ َٔ ُْوَ ح َٝ  َْ ْٔ َّ٘ حُ َٝ  ٍَ َخ َُّْٜ٘ ح َٝ  ََ ُْ ح٤َُِّْ ٌُ َُ ََ

( ِٙ َِ ْٓ َ حٌص رِؤ ََ وَّ َٔ  ( حُ٘لَ(؟ُٕٔٓ

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

حٌُٞحًذ طٞحرغ ُِ٘ـّٞ ٢ٛ ٤ُٔض ًخُ٘ـّٞ. اهٞس ٣ٞٓق طٞحرغ ٧ر٤ْٜ إً ٛٞ أٗٔذ ط٤ٔٔش ٢ٛ حٌُٞحًذ ٧ْٜٗ 

ْْ ٤ُٔٞح ٓٔظو٤ِٖ. هخٍ )ا٢ِِّٗ  أ٣َْظُُٜ ٍَ  ََ َٔ ُْوَ ح َٝ  َْ ْٔ َّ٘ حُ َٝ زًخ  ًَ ْٞ ًَ  ََ َ٘ أ٣َُْض أََكَي َػ ( حُْ٘ٔ ٝحُؤَ أ ٍَ َٖ خِؿِي٣ َٓ ٚ ر٢ُِ٤ 

أٝ ح٩هٞس ٣ٔـيٕٝ؟ ح٩هٞس كؤهَ حُْ٘ٔ ٝحُؤَ ٧ٕ ٛئ٫ء  ٬ُرٖح٧د ٣ٔـي  ح٫رٖٝأٓٚ. أ١ّ ح٠ُٝ٧ رظؼظ٤ْ 

ْ حُْ٘ٔ ٝحُؤَ إٔ ٣ٔـيٝح ٫رْٜ٘, ك٢ حُٔؼظخى إٔ أ٠ُٝ رخُٔـٞى ٝحُظؼظ٤ْ ٤ُْٝ حُٞحُي٣ٖ ٌُح ٫ ٣٘خٓذ طوي٣

ِٚ  ح٫رٖ ٣ْ َٞ كََغ أَرَ ٍَ َٝ ٣ؼظّْ ح٧د ٝح١ٌُ كَٜ أٗٚ هيّ حُٔٔظلن رخُظؼظ٤ْ ٢ٛٝ حٌُٞحًذ ٝأُلن رْٜ ح٧د ٝح٧ّ )

ًيح ) َـّ ُٓ ْٝح َُُٚ  َُّ َه َٝ  ِٕ َْ َُْؼ ٓزلخٗٚ  ؼَٔ حُٞحُي٣ٖ ٝح٧ر٣ٖٞ. ٍر٘خٔظ(( ُْ ٣وَ ٝحُي٣ٚ ٧ٕ حُوَإٓ ٣َٓٓٔػ٠َِ ح

ِٖ اِ  حَُِي٣ْ َٞ ُْ رِخ َٝ رَُّي أ٫ََّ طَْؼزُُيْٝح ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ  ٍَ ه٠٠ََ  َٝ خًٗخ ٝطؼخ٠ُ ُْ ٣ٔظؼَٔ حُزَ ٝح٩كٔخٕ ٝحُيػخء ا٫ ُِٞحُي٣ٖ ) َٔ ْك

حَُِي١َّ )ٖٕ) َٞ ُِ َٝ  ٢ُِ َْ دِّ حْؿلِ ٍَ ُِلع حُٞحُي٣ٖ ٤ُْٝ ُِلع ح٧ر٣ٖٞ.  ٝح٩كٔخٕ( ٗٞف( حٓظؼَٔ حُزَ 1ٕ( ح٩َٓحء( )

حُٞحُيحٕ ُِٞحُي ٝحُٞحُيس ٝح٧رٞحٕ ٨ُد ٝح٧ّ. حُٞحُيحٕ ٢ٛ طؼ٤٘ش حُٞحُي ٝح٫ُٞىس حُلو٤و٤ش ٨ُّ ٤ُْٝ ٨ُد ح٧د 

ح٧د, ٖٓ ح٧كن رلٖٔ حُٜلزش ح٧د أٝ ح٧ّ؟ ح٧ّ, كوّيّ حُٞحُي٣ٖ  طؼ٤٘ش٤ُْ ٝحُيحً ٧ٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ طِي ٝح٧رٞحٕ 

ٌَُي )اٗخٍس ا َٝ  َُُٚ َٕ خ ًَ َى إِ  ََ خ طَ َّٔ ِٓ  ُّ ُي ُّٔ خ حُ َٔ ُْٜ٘ ِّٓ حِكٍي  َٝ  َِّ ٌُ ُِ ِٚ ٣ْ َٞ ٧َرَ َٝ ( ٠ُٔٔ ح٫ُٞىس ٌُُٝي رخ٤َُٔحع ٣وٍٞ )

ِٕ( ُٔزز٤ٖ أ٫ًٝ اًَحٓخً  َْ َُْؼ ِٚ َػ٠َِ ح ٣ْ َٞ كََغ أَرَ ٍَ َٝ حُ٘ٔخء( ٧ٕ ح٧د ُٚ ح٤ُٜ٘ذ ح٧ػ٠ِ ك٢ ح٤َُٔحع. ٌُُي ُٔخ هخٍ )

ُي٣ٚ اًَحٓخً ٨ُّ ٣ـؼِٜخ طخرؼش ٧ٕ حُٞحُي٣ٖ ٤ٜ٣َ حُٞحُيس ٢ٛ حُظ٢ طٔـي ر٤٘ٔخ ٢ٛ أًَّ ٖٓ ح٧د ٨ُّ ٓخ هخٍ ٝح

.ّ  ٝح٧َٓ ح٥هَ إٔ ح٧د أكن رخُؼَٕ كوُيِّ

 (:ٙآ٣ش )

 ( ٌْ ٌْ َػ٤ِ ٤ٌِ رََّي َك ٍَ  َّٕ ٌْ )1ٕٔ)اِ ٤ٌِ ٌْ َك رََّي َػ٤ِِ ٍَ  َّٕ (( كٔخ حُلَم ٙ( ح٧ٗؼخّ( ك٢ ٍٓٞس ٛٞى ٝك٢ ٣ٞٓق )اِ

 ٜ٘ٔخ؟ر٤

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

اًح ًخٕ ح٤ُٔخم ك٢ حُؼِْ ٝٓخ ٣وظ٢٠ حُؼِْ ٣ويّ حُؼِْ ٝا٫ ٣ويّ حُلٌٔش, اًح ًخٕ ح٧َٓ ك٢ حُظ٣َ٘غ أٝ ك٢ حُـِحء 

ظََ٘خ اََِّٗي أََٗض ًخٕ ك٢ حُؼِْ ٣ويّ حُؼِْ. كظ٠ طظ٣ويّ حُلٌٔش ٝاًح  ْٔ خ َػَِّ َٓ َْ ََُ٘خ ا٫َِّ  ِْ ْزَلخََٗي ٫َ ِػ ُٓ ٠ق حُٔٔؤُش )هَخُُْٞح 

( ُْ ٤ٌِ َُْل ُْ ح َُْؼ٤ِِ ٣َ ٕٖح َٝ  ْْ ٌُ ٖ هَْزِِ ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َٖ حَُّ َ٘ ُٓ  ْْ ٌُ ِْٜي٣َ َ٣ َٝ  ْْ ٌُ َُ َٖ ٣َُِي هللّاُ ٤ُُِز٤َِّ ظَُٞد ( حُزوَس( ح٤ُٔخم ك٢ حُؼِْ كوّيّ حُؼِْ, )٣ُ

 َٝ  ْْ ٌُ ٌْ )َػ٤َِْ ٤ٌِ ٌْ َك َِ ٕٙهللّاُ َػ٤ِِ ٣ِٝ
ٖ طَؤْ ِٓ َي  ُٔ ٣َُؼِِّ َٝ رَُّي  ٍَ ظَز٤َِي  ـْ َُِي ٣َ ٌَ ًَ َٝ ( حُ٘ٔخء( ٌٛح طز٤٤ٖ ٓؼ٘خٙ ٌٛح ػِْ, )

 َٝ  َْ ٤ِٛ ح ََ َُ اِْر ٖ هَْز ِٓ ٣َْي  َٞ َٜخ َػ٠َِ أَرَ َّٔ خ أَطَ َٔ ًَ ٍِ ٣َْؼوَُٞد  َػ٠َِ آ َٝ ظَُٚ َػ٤ََِْي  َٔ ُّْ ِْٗؼ ٣ُظِ َٝ َلَن ح٧ََكخِى٣ِغ  ْٓ ٌْ اِ ٤ٌِ ٌْ َك رََّي َػ٤ِِ ٍَ  َّٕ اِ

 ( ٣ٞٓق( ك٤ٜخ ػِْ كويّ ػ٤ِْ. ٙ)

 ٍُ ٍَ حَُّ٘خ ٗؤط٢ ُِـِحء, حُـِحء كٌٔش ٝكٌْ ٣ؼ٢٘ ٖٓ ح١ٌُ ٣ـخ١ُ ٣ٝؼخهذ؟ ٛٞ حُلخًْ, طوي٣َ حُـِحء كٌٔش )هَخ

( ٌْ ٌْ َػ٤ِ ٤ٌِ رََّي َك ٍَ  َّٕ خء هللّاُ اِ َٗ خ  َٓ َٖ ك٤َِٜخ ا٫َِّ  ْْ َهخُِِي٣ ًُ ح َٞ ْؼ خّ( ٌٛح ؿِحء, ٌٛح كخًْ ٣لٌْ طوي٣َ حُـِحء ( ح٧ٗؼ1َٕٔٓ

ِٙ ٝحُلٌْ هيّ حُلٌٔش, ٤ُْٝ رخ٠ٍَُٝس إٔ ٣ٌٕٞ حُؼخُْ كخًٔخً ٤ُْ ًَ ػخُْ كخًْ.  ٌِ ِٕ َٛـ خ ك٢ِ رُطُٞ َٓ هَخُُْٞح  َٝ (

 ََ ُٗ  ِٚ ْْ ك٤ِ ٤ْظَشً كَُٜ َّٓ  ٌُٖ إِ ٣َ َٝ حِؿَ٘خ  َٝ ُْ ٌّ َػ٠َِ أَ ََّ َل ُٓ َٝ ٍَِٗخ  ٞ ًُ ٌُ شٌ ُِّ َٜ ِّ َهخُِ َْٗؼخ ٌْ ح٧َ ٌْ َػ٤ِِ ٤ٌِ ُ ِك ْْ اَِّٗٚ لَُٜ ْٛ َٝ  ْْ ِٜ ٣ ِِ ـْ َ٤ َٓ خء  ًَ
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كخًْ كٖٔ ح١ٌُ ٣َ٘ع ٣ٝـخ١ُ؟ هللا طؼخ٠ُ ٛٞ ح١ٌُ ٣ـخ١ُ ٝٛٞ ح١ٌُ  غ( ح٧ٗؼخّ( ٌٛح ط٣َ٘غ ٝحُظ1٣َٖ٘ٔ)

 ُٔخ ٣ٌٕٞ ح٤ُٔخم ك٢ حُؼِْ ٣وّيّ حُؼِْ ُٝٔخ ٫ ٣ٌٕٞ ح٤ُٔخم ك٢ حُؼِْ ٣وّيّ حُلٌٔش..٣َ٘ع 

 :(ٓٔآ٣ش )

  ٓخ ٓؼ٠٘ ٍَ ٤َّخ َّٔ ُٞ حُ ِْظَوِْطُٚ رَْؼ ذِّ ٣َ ـُ ُْ ُْوُُٞٙ ك٢ِ َؿ٤َخرَِش ح أَ َٝ َُٓق  ْْ ٫َ طَْوظُُِْٞح ٣ُٞ ُْٜ٘ َّٓ  ٌَ ٍَ هَآثِ ِس ؿ٤خرش حُـذ )هَخ

 ( ٣ٞٓق(؟ َٝٛ ٢ٛ ٖٓ حُـ٤خد؟ٓٔ)

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

ّذ أ١ ٜٗخ٣ظٚ ػْ ؿ٤زظٚ ػٖ ػ٤ٖ حُ٘خظَ. هْٔ ٣وُٕٞٞ ٛٞ ًٜق ك٢ ح ـُ ُـذ ٠ٔٔ٣ٝ ؿ٤خرش ٧ٗٚ ٣وُٕٞٞ آخ هؼَ حُ

َؿخءْص  َٝ ّذ ٣ؼ٢٘ حُزجَ ح١ٌُ ك٤ٚ حُٔخء ًٔخ طٟٞق ح٣٥ش ) ـُ ؿخثذ ػٖ ػ٤ٖ حُ٘خظَ. ػ٘يٗخ رجَ ُٝؿّذ ٝه٤ِذ. حُ

( ُٙ َٞ ُْ ْْ كَؤَْى٠َُ َى ٍَِىُٛ ح َٝ ُِْٞح  َٓ ٍْ َ سٌ كَؤ ٍَ ٤َّخ ( ٣ٞٓق( طل٤ي إٔ حُـذ ك٤ٚ ٓخء. أُوٞٙ ك٢ ٌٓخٕ ٫ ٣َحٙ أكي. حُزجَ هي 1َٔٓ

ٍَش ) ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ َؼطَِّ ُّٓ  ٍَ رِْج َٝ  ( حُلؾ(.٘ٗٓخء ٝهي ٫ ٣ٌٕٞ ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ )

 (:ٔٔآ٣ش )

 ( َُٓق َّ٘خ َػ٠َِ ٣ُٞ َٓ
خ ََُي ٫َ طَؤْ َٓ ( ٣ٞٓق(؟ َٝٛ ػَكض حُوزخثَ ٌٛٙ حُوَحءس ٤ًٔٔق طوَأ )هَخُُْٞح ٣َخ أَرَخَٗخ 

 رٌٜٙ حُط٣َوش؟

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

حُلًَش ٌٝٛٙ ٫ طظز٤ٖ ك٢ حُ٘طن ٝاٗٔخ ك٢ حُ٘ظَ ٫ طُٔٔغ ٝاٗٔخ ٢ٛ ْٟ حُٞحٍى ك٤ٜخ آخ ح٩ٗٔخّ إٔ طْ٘ 

حُ٘لظ٤ٖ ٫ طظَٜ رخُ٘طن اٗٔخّ حٌَُٔس ٟٔش أٝ ح٠ُٔش ًَٔس . ٌٛٙ هَحءس ٝهَحءس رخ٩ىؿخّ حٌُخَٓ ٖٓ ىٕٝ 

لَ  َ٘ ش اٗٔخّ أٝ ٓغ طل٣َي حُ٘لظ٤ٖ ْٟ حُ٘لظ٤ٖ ٝحٗلَحؽ ٓخ ر٤ٜ٘ٔخ كٌٜٙ ٫ طٔٔغ ٝاٗٔخ طظز٤ٖ ٖٓ كًَش حُ

حء حُٔزغ. َّ  ًِٝظخٛٔخ ٝحٍىس ٧ٕ ح٣ٌُٖ هَأٝح رٌٜٙ ْٝٛ ٖٓ حُوُ

 (:ٗٔآ٣ش )

 ( ْثُذ ٌِّ َُِٚ حُ ًَ ْٖ أَ (( ٣ٝوخٍ ك٢ حُِـش حكظَٓٚ حٌُثذ كٔخ ى٫ُش ٗٔك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق هخٍ طؼخ٠ُ )هَخُُْٞح َُجِ

 حٓظويحّ أًِٚ ك٢ ح٣٥ش؟

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

ػ٘وٚ ًَٝٔٙ ٝح٫كظَحّ أ٬ًٛ ٓؼ٘خٙ حٌَُٔ ٝىم حُؼ٘ن ٤ُْ ٓؼ٠٘ حكظَّ ٤ُْ ٓؼ٠٘ أًَ. اكظَّ ٣ؼ٢٘ ىّم 

ٓؼ٘خٙ ح٧ًَ أ٬ًٛ ك٢ حُِـش. ٝك٢ حُِـش حُلَّ ٝح٫كظَحّ ٓؼ٘خٙ حٌَُٔ ٤ُْٝ ح٧ًَ ٝٛٞ ٓويٓش ٨ًَُ. حكظَٓٚ 

ىم ػ٘وٚ ًَٝٔٙ ٌٛح ك٢ حُِـش كبًح حكظَٓٚ ٤ُْ ١َٗخً أٗٚ أًِٚ ٝٓلظَٔ إٔ ٣ُ٘وٌ ٓ٘ٚ ٌُٖ ك٢ ح٣٥ش ًًَ ح٧َٓ 

ُٜ٘خث٢ أٗٚ أًِٚ, حكظَّ ٤ُْ ٓؼ٘خٙ أٗٚ أًَ ًَ ًِٔش ُٜخ ى٫ُش. ٌُح هخٍ أًِٚ ٧ٗٚ ُْ ٣لظَٓٚ كخُي٫ُش ٓوظِلش ح

 طٔخٓخً.
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 ٓخ ى٫ُش حٓظويحّ ًِٔش )٣٘ؼَٕٝ( ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق؟ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

َِ   هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق ) ْٓ َ ُْ رِؤ ِٚ َُظَُ٘زِّجََّٜ٘ َك٤َْ٘خ ا٤َُِْ ْٝ أَ َٝ ذِّ  ـُ ُْ َؼُُِٞٙ ك٢ِ َؿ٤َخرَِش ح ـْ ُؼْٞح إَٔ ٣َ َٔ أَْؿ َٝ  ِٚ َٛزُْٞح رِ ًَ خ  َّٔ ْْ كََِ ِٛ

 َ٫ ْْ ُٛ َٝ ح  ٌَ َٕ َٛـ ٝ َُ ُؼ ْ٘ {( رخٓظويحّ ًِٔش ٣٘ؼَٕٝ ٤ُْٝ ٣ؼِٕٔٞ ٧ٗٚ أك٤خٗخً ٣ؼظ١َ ح٩ٗٔخٕ ٗؼٍٞ ر٢٘ء ٘ٔ} ٣َ

ٌُٖ ٤ُْ ُٚ ػِْ رٚ. ٝرخُ٘ٔزش ٩هٞس ٣ٞٓق ُْ ٣٘ظخرْٜ حُ٘ؼٍٞ رخُوَحرش أٝ حُٔؼَكش ٌُح ٗل٠ هللا طؼخ٠ُ ػْٜ٘ 

 ٗؼٍٞ ٓطِوخً.حُ٘ؼٍٞ ٧ٕ ٗل٢ حُؼِْ ٫ ٣٘ل٢ حُ٘ؼٍٞ أٓخ ٗل٢ حُ٘ؼٍٞ ك٤٘ل٢ حُؼِْ ْٝٛ ُْ ٣٘ظخرْٜ 

 (:ٙٔآ٣ش )

 ٓخ حُلَم ر٤ٖ أط٠ ٝؿخء ؟ 

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٣ٔظؼَٔ أط٠ ُٔخ ٛٞ أ٣َٔ ٖٓ ؿخء, ٣ؼ٢٘ حُٔـ٢ء ك٤ٚ ٛؼٞرش رخُ٘ٔزش ٧ط٠ ٌُُٝي ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ٌٛح 

حُلخػَ. حُٔـ٢ء ٛؼذ.  ح١ْٓخرغ ػخّ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٌُُٝي ُْ ٣ؤص كؼَ ؿخء رخ٠ُٔخٍع ٫ٝ كؼَ ح٧َٓ ٫ٝ 

شُ ) خهَّ َّٜ ح َؿخءِص حُ ًَ ِ ُْلَْظُق )ٖٖهخٍ )كَب ح َٝ  ِ َُ هللاَّ ْٜ ح َؿخء َٗ ًَ ( حَُٜ٘( ٌٛح أَٓ ػظ٤ْ ٌٛح َٜٗ ٔ( ػزْ( ٗي٣يس, )اِ

٫ ٣ؤط٢ رُٜٔٞش ٝاٗٔخ كَٝد ٝٓؼخٍى, إً ح٩ط٤خٕ ٝحُٔـ٢ء رٔؼ٠٘ ٌُٖ ح٩ط٤خٕ ك٤ٚ ُٜٓٞش ٣َٝٔ أٓخ حُٔـ٢ء 

َّ ٌٌٛح ٣ؤط٢ ريٕٝ كٞحؿِ ٧ٗٚ َٜٓ. )َكظ٠َّ كل٤ٚ ٛؼٞرش ٝٗيس ٝ ٣وُٕٞٞ ح٤َُٔ حُٔخٍ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٣وخٍ ُٚ أط٢ّ ٓ

( َِ ْٔ حِى١ حَُّ٘ َٝ ح َػ٠َِ  ْٞ ح أَطَ ًَ َٕ ) ٝؿخءٝح( حَُ٘ٔ( ٤ُْ ٛ٘خ كَد, )7ٔاِ ٌُٞ خء ٣َْز َ٘ ْْ ِػ ( ٣ٞٓق( ٌٛٙ ك٤ٜخ ٙٔأَرَخُٛ

ػِٔ٘خٛخ أٝ ُْ ٗؼِٜٔخ. ٍأ١ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ حُِـ٤٣ٖٞ هظَ. إً ٛ٘خُي كَٝم ى٤ُ٫ش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ ًِٔخص حُؼَر٤ش ٓٞءح 

 هخُٞح ٤ُْ ٛ٘خى طَحىف ك٢ حُوَإٓ ا٫ اًح ًخٗض أًؼَ ٖٓ ُـش )ٓؼَ ٓي٣ش ٤ٌٖٓٝ( ٫ٝ ري إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى كخٍم.

  ٓخ ٓؼ٠٘ ػ٘خًء؟ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

ح ٣ؼ٢٘ آخ ك٢ ٣ٞٓي أٝ ك٢ ٌٛح ٓخ هٍَٙ حُ٘لخس ٤ٓز٣ٞٚ ٝؿ٤َٙ ػ٘يٓخ طوٍٞ ٬٤ًُ أٝ ٛزخكخً أٝ ؿجض ٛزخكخً ٌٛ

٣ّٞ رؼ٤٘ٚ. ؿجض ٛزخكخً طظٌِْ ػٖ ٣ّٞ ٣ؼ٢٘ ح٤ُّٞ, طظٌِْ ٓؼ٬ً ػٖ ٣ّٞ ٓؼ٬ً حُـٔؼش طوٍٞ ؿجض ٛزخكخً, أٝ اًح 

هِض ؿجض ٬٤ًُ ٣ؼ٢٘ ٤ُِظي ٌٛٙ. ٌُٖ ؿجض ك٢ ٤َُ أٝ ك٢ ٛزخف طؼ٢٘ أ١ّ ٤َُ أٝ أ١ّ ٛزخف, ٌٛٙ هخػيس ٓوٍَس 

ْْ ػِ  ٝؿخءٝحك٢ حُ٘لٞ. ) َٕ )أَرَخُٛ ٌُٞ خء ٣َْز ( ٣ٞٓق( ٣ؼ٢٘ ػ٘خء ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ هَؿٞح ك٤ٚ. إً ُٔخ أهٍٞ َٙٔ٘

أُهَؽ ٬٤ًُ ٣ؼ٢٘ ٌٛح ح٤ُّٞ ح١ٌُ أًِٔي ح٥ٕ ك٤ٚ, ٬٤ًُ ٝٛزخكخً ٝٓٔخًء ٌٛٙ ٓوٍَس, اًح أٍىص ٓٔخء ٤ُِظي أٝ 

 ٓٔخء ٣ّٞ رؼ٤٘ٚ أٝ ٤َُ ٣ٞٓي أٝ ٤ُِش رؼ٤ٜ٘خ ٌٛح ًِٚ ٣يهَ ك٤ٚ. 
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 كؤًِٚ حٌُثذ( ُٔخًح ُْ ٣وَ أكظَٓٚ؟( 

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

م ػ٤خرٚ ًِٜخ ٝاهٞس ٣ٞٓق ؿخءٝح ػ٠ِ ه٤ٜٔٚ ريّ  ٝح٫كظَحّ ح٫كظَح٧ّٕ ٌٛح ػخىس حٌُثذ  ِّ ٣ُلظَٝ إٔ ٣ٔ

ٍّ ًُي ػ٠ِ إٔ حٌُثذ ُْ ٣لظَٓٚ ٌُح ؿخء كؼَ )كؤًِٚ(.   ًٌد كي

 ٓخ ٓؼ٠٘ )ٓئٖٓ ُ٘خ( ؟ 

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

ٌٛح ٓئحٍ ٗل١ٞ: آٖٓ ُٚ أ١ حٓظـخد ُٚ ٝآٖٓ ُٚ طٔظؼَٔ ٨ُٗوخٙ. )آٓ٘ٞح رٚ( ٤ُْ ُِ٘وٚ ٝاٗٔخ هلل 

( َٖ خِىه٤ِ َٛ َّ٘خ  ًُ  ْٞ َُ َٝ َخ  ُِّ٘ ٍٖ ِٓ ْئ ُٔ خ أََٗض رِ َٓ َٝ ( 7ٔطؼخ٠ُ. آٖٓ ُٚ أ١ حٓظـخد ُٚ ٝحُوَإٓ ٣ٔظؼِٜٔخ ك٢ ح٧ٗوخٙ )

 ٣ٞٓق( ٝك٢ هللا ٝحُؼو٤يس ٣ٔظؼَٔ حُزخء )آٖٓ رٚ(. 

 ٓخ ( َٖ ٣َِ ِٓ َُْوخ َٖ ح ِٓ زََق  ْٛ َ ِٚ كَوَظََُِٚ كَؤ ََ أَِه٤ ُٚ هَْظ ُٔ َػْض َُُٚ َْٗل َّٞ ( حُٔخثيس( ٖٓحُلَم ر٤ٖ ١ٞػض )كَطَ

ح ) ًَ ْٓ ْْ أَ ٌُ ُٔ ْْ أَٗلُ ٌُ َُْض َُ َّٞ َٓ  َْ ٍَ رَ  ( ٣ٞٓق(؟1ُٔٝٓٞض)هَخ

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

ػض أٗي. ٠َٗد ٓؼ٬ً" حُلي٣ي ٣لظخؽ ا٠ُ ُٓٞض ٓؼ٘خٛخ ٣ُ٘ض ُٚ, ٣وخٍ ُٓٞض ُٚ ٗلٔٚ أ١ ٣ُ٘ض ُٚ ح٧َٓ, ١ ّٞ

طط٣ٞغ أ١ ٣لظخؽ ا٠ُ ؿٜي كظ٠ ططٞػٚ, ط٣َي إٔ ططٞع ٝك٘خً ٖٓ حُٞكٕٞ طلظخؽ ُٞهض كظ٠ طـؼِٚ ٣ط٤ؼي, 

ٚ, حُٔؼخىٕ طط٣ٞؼٜخ ٣لظخؽ ا٠ُ ؿٜي ًٌُٝي حُٞكٕٞ ِـزخُـش ك٢ حُظط٣ٞغ كظ٠ طَٟٝٚ ٝطٌُّ ك٤ٜخ ؿٜي ٝٓ

 ٝحُط٤ٍٞ طط٣ٞؼٜخ ٣لظخؽ ا٠ُ ؿٜي ٝرٌٍ. 

 ََ ُٚ هَْظ ُٔ َػْض َُُٚ َْٗل َّٞ حُظ٣َٞٔ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ ٓؼَ ًُي حُـٜي. إً ُٓٞض أ١ ٣ُ٘ض ُٚ ٗلٔٚ, ٌُح حر٢٘ آىّ هخٍ )كَطَ

ِٚ( ًخٕ ٣لٌَ َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ويّ ػ٠ِ هظَ أه٤ٚ كخكظخؽ ٝهظخً  ُظ٣َٝٞ ٗلٔٚ ٤ُلؼَ ٌٛح حُلؼَ ٝٛٞ ٤ُْ ًؤ١ أَِه٤

ُٚ  ٝط٤ٜتط٣َٞٔ أٝ ط٤٣ِٖ رُٜٔٞش طلؼَ ح٢ُ٘ء ٝأٗض َٓطخف. حُظط٣ٞغ ٣لظخؽ ا٠ُ ؿٜي كظ٠ طَٝٝ ٗلٔٚ 

(٢ ِٔ َُْض ٢ُِ َْٗل َّٞ َٓ َُِي  ٌَ ًَ َٝ (١ٚ( ك٢ هٜش حُٔخ١َٓ ٛ٘خ رُٜٔٞش ٌٝٛٙ أَٜٓ 1ٙح٧َٓ. ٝك٢ حُوَإٓ هخٍ طؼخ٠ُ )

ٙ. ٫ ٣ـُٞ ك٢ حُوَإٓ إٔ طؤط٢ ١ٞػض ٌٓخٕ ُٓٞض أٝ حُؼٌْ ٝك٢ حُ٘ظ٤ـش حُؼَٔ ٖٓ إٔ ٣وظَ حُٞحكي أهخ

ع ك٤ٜخ ّٗيس. ّٞ ٍ ١ٝٞع رٔؼ٠٘ ٝحكي ٌُٖ ١ ّٞ  ٤ٌٕٓٞ ٌُٖ ٝحكي أ٣َٔ ٖٓ ٝحكي. ٓ
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وسفــــــــورة يــســ  

 (:ٕٓآ٣ش )

  ِٚ خُٗٞح ك٤ِ ًَ َٝ ْؼُيَٝىٍس  َٓ  َْ ِٛ ح ٍَ ٍْ َى ٍٖ رَْو َٔ ُٙ رِؼَ ْٝ ََ َٗ َٝ َٖ )ٓخ ى٫ُش حُؼٖٔ حُزوْ ك٠ هُٞٚ طؼخ٠ُ) ِِٛي٣ ح َِّ َٖ حُ ِٕٓٓ )

 ٣ٞٓق(؟

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤)ى.كٔخّ 

حُزوْ ىٕٝ هيٍ ح٢ُ٘ء ٝحُوِش ٛٞ حُو٤َِ ح١ٌُ ٛٞ ٌٍٗ ح٤ٔ٤َُ ػٖٔ ٫ ه٤ٔش ُٚ ه٤َِ ك٢ ًحطٚ. )رؼٖٔ روْ( أ١ 

ىٕٝ هيٍٙ. ىٍحْٛ ٓؼيٝىس ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ػَ٘س ىٍحْٛ أٝ ػ٣َٖ٘ أٝ ػ٬ػ٤ٖ ىٍٛٔخً ٓؼيٝىس ٌُٖ هيٍٙ ًخٕ 

  هخٍ رؼٖٔ ه٤َِ هي ٣ٌٕٞ ٛٞ هيٍٙ ٌٌٛح ػٔ٘ٚ ه٤َِ. أٓخ روْ أ١ ٫ ٣٘خٓذ هيٍٙ. أػ٠ِ ٖٓ ًُي. ُٝٞ

 ٓخ حُلَم ر٤ٖ ى٫ُش حُـٔغ ك٢ ٓؼيٝىس ٝٓؼيٝىحص؟ 

 (حُٔخَٓحث٢)ى.كخَٟ 

حُوخػيس: ؿٔغ ؿ٤َ حُؼخهَ إ ًخٕ رخ٩كَحى ٣ٌٕٞ أًؼَ ٖٓ ك٤غ حُؼيى ٖٓ حُـٔغ حُٔخُْ ًؤٜٗخٍ ؿخ٣ٍش ٝأٜٗخٍ 

أًؼَ ٖٓ ك٤غ حُؼيى ٖٓ حُـخ٣ٍخص, ٝأٗـخٍ ٓؼَٔس أًؼَ ٖٓ ٓؼَٔحص ٝؿزخٍ ٗخٛوش أًؼَ ؿخ٣ٍخص, كخُـخ٣ٍش 

ٖٓ ك٤غ حُؼيى ٖٓ ٗخٛوخص كخُؼيى ك٢ ح٠ُٝ٧ أًؼَ, ٝؿٔغ حُٔخُْ هِش. كٌٜٙ ٖٓ حُٔٞحٟغ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ 

 حُٔلَى أًؼَ ٖٓ حُـٔغ.

, ٝهي هخٍ طؼخ٠ُ ٔٔطيٍ ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ ( أٓخ ٓؼيٝىس ك٢ٜ ٔٔٓؼيٝىحص ؿٔغ هِّش ٢ٛٝ طل٤ي حُوِّش )٢ٛٝ أهَ ٖٓ 

 َْ ِٛ ح ٍَ ٍْ َى ٍٖ رَْو َٔ ُٙ رِؼَ ْٝ ََ َٗ َٝ ْؼُيَٝىسٍ ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ) َٓ ( َٖ ِِٛي٣ ح َِّ َٖ حُ ِٓ  ِٚ خُٗٞح ك٤ِ ًَ (( أ١ أًؼَ ٖٓ َٕٓٝ

 ىٍٛٔخ, ُٝٞ هخٍ ٓؼيٝىحص ٌُخٗض أهَ. ٔٔ

 (:ٕٔآ٣ش )

  َِحً كَب ْٜ ِٓ ْٛزِطُْٞح  ْْ )ٓخ حُٔوٜٞى رَٜٔ ك٢ ح٣٥ش )ح ُْظُ ؤَ َٓ خ  َّٓ  ْ ٌُ  ( حُزوَس( ؟َّٕٔٙ َُ

 (حُٔخَٓحث٠ )ى.كخَٟ 

َٜٓحً ٓ٘ٞٗش ٣ؼ٢٘ أ١ ٓي٣٘ش ٖٓ حُٔيٕ ٤ُٝٔض َٜٓ حُٔؼَٝكش ٧ٕ ٌٛٙ حُؼخ٤ٗش طٌٕٞ ٓٔ٘ٞػش ٖٓ حَُٜف 

( ِٚ أَطِ ََ ْٓ ٫ِ ََ ْٜ ِّٓ  ٖ ِٓ حُٙ  ََ ظَ ْٗ ١ٌِ ح ٍَ حَُّ هَخ َٝ (ٕٔ ََ ْٜ ِٓ ٍَ حْىُهُِْٞح  هَخ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ خء هللّاُ آ َٗ ََ إِ  ْٜ ِٓ ٍَ حْىُهُِْٞح  هَخ َٝ ( ٣ٞٓق( )

٤ِ٘ ِٓ خء هللّاُ آ َٗ ( ٣ٞٓق(, اًح َٛكض طٌٕٞ أ١ ٓي٣٘ش, ٌٛٙ َٜٓ حُزِي. أٓخ )َٜٓحً(  أ١ رِيس ٧ٕ ٓخ 11َٖ )إِ 

 ١ِزٞٙ ٤ُْ ٛ٘خ ك٢ حُٜلَحء ٝاٗٔخ ك٢ أ١ ٓي٣٘ش. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:ٕٕآ٣ش )

 ٓخ ى٫ُش ًِٔش )ُكٌٔخً (ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق؟ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

ُٙ آط٤ََْ٘خُٙ  يَّ ُٗ خ رَََِؾ أَ َّٔ َُ َٝ ٔخً هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق ) ٌْ َٖ } ُك ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ ١ِِ ح ـْ َُِي َٗ ٌَ ًَ َٝ ِْٔخً  ِػ ( حُلٌْ ٣ؤط٢  {َٕٕٝ

رٔؼ٠٘ حُلٌٔش ٝرٔؼ٠٘ حُو٠خء ٤ُْٝ رخ٠ٍَُٝس ُٖٔ أُٝط٢ حُؼِْ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٌٔخً أٝ هخ٤ٟخً ٝهي ٣ٌٕٞ حُؼٌْ 

 ُلٌٔش ٝحُؼِْ ٝحُو٠خء.ح ٌُٖ هللا طؼخ٠ُ ؿٔغ ٤ُٞٓق 

يَُّٙ  ك٢ ح٣٥شػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  *ُٔخًح ؿخءص ًِٔش )ٝحٓظٟٞ( ٓغ ٠ٓٞٓ ُٗ خ رَََِؾ أَ َّٔ َُ َٝ ( َٟٞ ظَ ْٓ ح خ  َٝ ًٔ ِْ ِػ َٝ خ  ًٔ ٌْ آط٤ََْ٘خُٙ ُك

١ِِ ـْ َُِي َٗ ٌَ ًَ َٝ ( َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ خ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ر٤٘ٔخ ُْ طَى ٓغ ٣ٞٓق ( حُوٜٚ(ٗٔح َّٔ َُ َٝ ُٙ  رََِؾَ  ) يَّ ُٗ خ آط٤ََْ٘  أَ ًٔ ِْ ِػ َٝ خ  ًٔ ٌْ خُٙ ُك

 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ ١ِِ ح ـْ َُِي َٗ ٌَ ًَ  (حُٔخَٓحث٠ )ى.كخ٣َٟٞٓق(؟ (22)  َٝ

٬ٗكع ح٤ُٔخم ح١ٌُ ٍٝىص ك٤ٚ حُ٘زخد ٝحُوٞس.  حًظٔخٍٗزخرٚ ٝحًظِٔض هٞطٚ,  حًظَٔٓظٟٞ ك٢ حُِـش ٓؼ٘خٛخ ح

ِٕ  حءحٓظٞ ِٖ ٣َْوظَظ٬َِ ُؿ٤َِْ ٍَ َؿَي ك٤َِٜخ  َٞ َِِْٜٛخ كَ ْٖ أَ ِّٓ ِٖ َؿْلٍَِش  ِي٣َ٘شَ َػ٠َِ ِك٤ َٔ ُْ ََ ح َىَه َٝ ٖ ٝحٟق ١ٖٞٓ حُوٞس حُزي٤ٗش ) ِٓ ح  ٌَ َٛ

٠َٓ كَوَ  ٞ ُٓ  ُٙ َِ ًَ َٞ ِٙ كَ ِّٝ ْٖ َػُي ِٓ  ١ٌِ ِٚ َػ٠َِ حَُّ ٤َؼظِ ِٗ  ٖ ِٓ  ١ٌِ خػَُٚ حَُّ ـَ ظَ ْٓ ِٙ كَخ ِّٝ ْٖ َػُي ِٓ ح  ٌَ َٛ َٝ  ِٚ ٤َؼظِ ح )ِٗ ٌَ َٛ ٍَ ِٚ هَخ ( ٠٠َٔ٘ َػ٤َِْ

 َٝ  َٕ وُٞ ْٔ َ٣ ِّ َٖ حَُّ٘خ ِّٓ شً  َّٓ ِٚ أُ َؿَي َػ٤َِْ َٝ  َٖ ْي٣َ َٓ خء  َٓ َى  ٍَ َٝ خ  َّٔ َُ َٝ َؿَي حُوٜٚ( ٌٛح ٓ٘ظ٠ٜ حُوٞس, ػ٘يٓخ ًٛذ ا٠ُ ٓي٣ٖ ) َٝ

يِ  ْٜ و٢ِ َكظ٠َّ ٣ُ ْٔ خ هَخَُظَخ ٫َ َٗ َٔ ٌُ خ َهْطزُ َٓ  ٍَ ِٕ هَخ ٌَُٝىح ِٖ طَ أط٤َْ ََ ْٓ ُْ ح ِٜ ٖ ُىِٝٗ ِٓ( ٌَ ز٤ِ ًَ ٤ٌْن  َٗ أَرَُٞٗخ  َٝ َػخء  َِّ خ ٍَٖٕ حُ َٔ و٠َ َُُٜ َٔ ( كَ

( ٌَ ٍَ كَو٤ِ ْٖ َه٤ْ ِٓ َُْض ا٢ََُِّ  َِ خ أَٗ َٔ دِّ ا٢ِِّٗ ُِ ٍَ  ٍَ َِّ كَوَخ ٠َُّ ا٠َُِ حُظِّ َٞ َّْ طَ (( حُٜوَس ػ٠ِ حُزجَ طلظخؽ ُؼَ٘س ٕٗػُ

خ ٣َخ أَرَِض ٝكيٙ ٝٓو٠ ٫ر٘ظ٢ ٗؼ٤ذ, ر٘ض حَُؿَ حُٜخُق هخُض ) أٗوخٙ ٍكؼٜخ ٠ٓٞٓ  َٔ هَخَُْض اِْكَيحُٛ

( ُٖ ٤ ِٓ ١ُِّٞ ح٧َْ ُْوَ َص ح َْ ظَؤَْؿ ْٓ ِٖ ح َٓ  ََ َّٕ َه٤ْ ُٙ اِ َْ ظَؤِْؿ ْٓ ُْ  ( حُوٜٚ( ٌٛح ًِٚ ٣٘خٓذ حٓظٟٞ أٓخ ٓغ ٣ٞٓق ٕٙح

َٞ  ٣ٞٓق ٣ًٌَ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح, ُٔخ ًخٕ ٛ٘خى ٓخ ٣ظؼِن رخُوٞس ًًَ حٓظٟٞ.  َىْطُٚ حَُّظ٢ِ ُٛ َٝ ح ٍَ َٝ ًخٕ ك٢ حُٔـٖ )

ح١َ كِ  َٞ ْؼ َٓ  َٖ َٔ ر٢ِّ أَْك ٍَ  ُ ًَ هللّاِ اَِّٗٚ َؼخ َٓ  ٍَ هَخَُْض ٤ََْٛض ََُي هَخ َٝ حَد  َٞ َؿَِّوَِض ح٧َْر َٝ  ِٚ ِٔ َٕ ٢ ر٤َْظَِٜخ َػٖ َّْٗل ٞ ُٔ ُ ٫َ ٣ُْلُِِق حُظَّخُِ  اَِّٗٚ

( ٣ٞٓق( ٤ُْ ٛ٘خى ىحػ٢ ًٌَُ حٓظٟٞ. رِؾ أٗيٙ أ١ رِؾ حُؼَٔ حُٔ٘خٓذ هْٔ ٣وٍٞ ػ٬ػ٤ٖ ٝهْٔ ٣وٍٞ ٖٕ)

ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ىحػ٢ ًٌَُ ٓٞهق حُوٞس ٫ٝ ٗي١ٍ إ ًخٕ ه٣ٞخً أّ ٫. حُٔ٘خٓذ إٔ ٣ًٌَ  ٍرؼ٤ٖ. ٓغ ٣ٞٓق أ

 ٧ٜٗخ طيٍ ػ٠ِ حُوٞس. حٓظٟٞ ٓ٘خٓزش ك٢ ح٣٥ش. حٓظٟٞ ك٢ هٜش ٠ٓٞٓ 

حُل٤َٜ ك٢ طلي٣ي ٓؼ٠٘ حٌُِٔش ٝٛٞ ح٤ُٔخم ٝحُٔؼـْ ٣ؼط٤ي ؿِٔش ٓؼخ٢ٗ ُِٔلَىس حُٞحكيس ط٠ؼٜخ ك٢ ٤ٓخهٜخ 

 طَٟ ح٧ٗٔذ ٜٓ٘خ ٤ُِٔخم.ٝ

 ٓخ حُلَم ر٤ٖ آط٤٘خ ٝ ٝٛز٘خ؟  

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

ح٣٩ظخء ٣َ٘ٔ حُٜزش ٣ُٝخىس ك٢ حُِـش, ح٣٩ظخء ٣َ٘ٔ حُٜزش ٝهي ٣ٌٕٞ ك٢ ح٧ٓٞحٍ ٝٛٞ ٣َ٘ٔ حُٜزش ٝؿ٤َٛخ كٜٞ 

خ ) ًٔ ِْ ِػ َٝ خ  ًٔ ٌْ سً )ٕٕأػْ, )آط٤ََْ٘خُٙ ُك ََ ِٜ ْز ُٓ َٞى حَُّ٘خهَشَ  ُٔ آط٤ََْ٘خ ػَ َٝ  ( ح٩َٓحء( آط٤٘خ أػْ ٖٓ ٝٛز٘خ. 1٘( ٣ٞٓق( )
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وسفــــــــورة يــســ  

 (:ٕ٘آ٣ش )

  ُٔخًح ؿخءص ًِٔش ٤ّٓي ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق )ٝأُل٤خ ٤ٓيٛخ ُيح حُزخد(؟ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

أَٛ َٜٓ ًخٗٞح ٣ٕٔٔٞ حُِٝؽ ٤ٓيحً ٝهي ٍٝىص ٌٛٙ حٌُِٔش َٓس ٝحكيس ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق ٝك٢ حُوَإٓ ًِٚ ٧ٜٗخ 

 ًخٗض ٓؼَٝكش ك٢ ُـظْٜ آٌٗحى حُِـش حُوزط٤ش.

  َٛ؟ٓخ حُٔوٜٞى رٌِٔش أ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

٣ٔظؼَٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًِٔش أَٛ ٨ُُٝحؽ ٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ٍكٔش هللا ٝرًَخطٚ ػ٤ٌِْ أَٛ حُز٤ض( ك٢ هٜش 

)ٝٓخٍ  , ٝك٢ هٜش حَٓأس حُؼ٣ِِ )هخُض ٓخ ؿِحء ٖٓ أٍحى رؤِٛي ٓٞءحً( ٝك٢ هٜش ٠ٓٞٓ  ارَح٤ْٛ

 رؤِٛٚ(. إً أَٛ ٢ٛ ح٧ُٝحؽ ًٔخ ٝٛلٜخ حُوَإٓ ٝك٢ حُِـش أ٠٣خً.

 

  ٕ؟ح٣ٌَُْ ٓخ حُلَم ر٤ٖ ٝؿيٗخ ٝأُل٤٘خ ك٢ حُوَآ 

 )ى.كخَٟ حُٔخَٓحث٠(

ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ُْ ٣َى حُلؼَ أُل٠ ا٫ ك٤ٔخ ٛٞ ٓ٘خٛي ٓلّٔٞ ٌُُٝي هخٍ رؼٞ حُ٘لخس أٗٚ ٤ُْ ٖٓ أكؼخٍ 

حُوِٞد, هْٔ ٣يهِٞٙ ك٢ أكؼخٍ حُوِٞد ٝهْٔ ٣وُٕٞٞ ٫ ٤ُْ ٖٓ أكؼخٍ حُوِٞد ٝاٗٔخ ك٢ ح٧كؼخٍ حُٔلٔٞٓش 

طَى ا٫ ٓ٘خٛيس. ك٢ ٌٛٙ ح٣٥خص ك٢ حُوَإٓ  حُٔ٘خٛيس. أكؼخٍ حُوِٞد هِز٤ش ٣ٔظ٘ؼَ رٜخ. ٢ٛٝ كؼ٬ً ك٢ حُوَإٓ ُْ

( َٖ خ٤ُِّ َٟ  ْْ ح آرَخءُٛ ْٞ ُْلَ ْْ أَ ُ َّٜ ُْزَخِد )1ٙ)اِٗ ٤َِّيَٛخ ََُيٟ ح َٓ ُْل٤ََخ  أَ َٝ ( ٣ٞٓق(. )ٝؿيٗخ( ك٢ حُوَإٓ ٝك٢ ٕ٘( حُٜخكخص( )

 َُ ََ َػ٤ََِْٜخ  خ َىَه َٔ َِّ ًُ َؿَي ؿ٤َ حُوَإٓ ٍٝىص هِز٤ش ٝؿ٤َ هِز٤ش ٝٓ٘خٛيس ٝؿ٤َ ٓ٘خٛيس ٓؼ٬ً ) َٝ حَد  ََ ْل ِٔ ُْ ٣َّخ ح َِ ًَ

هخً ) ُْ ٍِ ٍْٜي )7ِٖػَ٘يَٛخ  ْٖ َػ ِّٓ  ِْٛ َِ ؼَ ًْ َؿْيَٗخ ٧َ َٝ خ  َٓ َٝ ( ح٧ػَحف( ٣ؼ٢٘ ٝؿيْٛ ٣وِلٕٞ ح٤ُٔؼخى, ٕٓٔ( آٍ ػَٔحٕ( )

ِ طَْزِي٬ً٣ ) َِّ٘ش هللاَّ ُٔ َي ُِ ـِ َُٖ طَ َٝ (ٕٙ َّْ ُٚ ػُ َٔ ْْ َْٗل ْٝ ٣َْظِِ ًُٓٞءح أَ  َْ َٔ ٖ ٣َْؼ َٓ َٝ خ ( ح٧كِحد( ) ًٔ ِك٤ ٍَّ ح  ًٍ ِي هللّاَ َؿلُٞ ـِ َِ هللّاَ ٣َ لِ ـْ ظَ ْٔ َ٣

( حُ٘ٔخء( ٝؿي ٢ٛ أَٗٔ ٝطٔظؼَٔ ٨ٍُٓٞ حُوِز٤ش ٝأُل٤٘خ ٨ٍُٓٞ حُٔلٔٞٓش ٌٛح ك٢ حُوَإٓ أٓخ ك٢ ؿ٤َ ٓٔٔ)

 حُوَإٓ كل٤ٜخ ٬ًّ. 

 (:ٖٓآ٣ش )

  ٌس َٞ ْٔ ِٗ ٍَ هَخ َٝ ِي٣َِ٘ش (؟ٓخ حُِٔٔش حُز٤خ٤ٗش ك٢ حٓظويحّ ٤ٛـش حًٌَُٔ ك٠ هُٞٚ طؼخ٠ُ) َٔ ُْ  ك٢ِ ح

 (حُٔخَٓحث٠)ى.كخَٟ 

ًٌَّ كبًح ًخٕ حُلؼَ ٓئٗؼخً ٝٝهغ ر٤ٖ حُلؼَ ٝحُلخػَ كخ٬ًٛ   . حُوخػيس حُ٘ل٣ٞش ٛٞ إٔ حُلؼَ ٣ئّٗغ ٣ٝ

سٌ ك٠ ٍٓٞس ٣ٞٓق ) َٞ ْٔ ِٗ ٍَ هَخ لََٜخ ُكزّ  َٝ ـَ َٗ ِٚ هَْي  ِٔ ُِٝى كَظَخَٛخ َػٖ َّْٗل ح ََ ِِ طُ ٣ ِِ َُْؼ أَسُ ح ََ ْٓ ِي٣َِ٘ش ح َٔ ُْ ٍٍ ك٢ِ ح َ٬ َٟ حَٛخ ك٢ِ  ََ خً اَِّٗخ ََُ٘

{ ٍٖ ز٤ِ ٍّ ػ٠ِ ُّٖٓٓ {( حُـٔغ ح١ٌُ ٤ُْ ُٚ ٓلَى ٖٓ ٗٞػٚ ٣ٌٖٔ ٓؼخِٓظٚ ٓؼخِٓش حًٌَُٔ ٝحُٔئٗغ. ٝحُظ٤ًٌَ ٣ي
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حُوِش )هخٍ ٗٔٞس( ٧ٕ حُ٘ٔٞس ًخٗٞح هِِّش ٝحُظؤ٤ٗغ ٣يٍ ػ٠ِ حٌُؼَس )هخُض ح٧ػَحد آٓ٘خ( ٌٌٝٛح ك٢ حُوَإٓ ًِٚ ًٔخ 

 ؿخءطْٜ ٍِْٜٓ( حُٔـظٔؼخص أًؼَ ٖٓ )ؿخءًْ ٍَٓ ٌْٓ٘(.ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )
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 الىصبٌب العملٍت :

إٔ حُؼِْ حَُ٘ػ٢ ٝهخٛش ًظخد هللا ٢ٛ حُظ٢ ط٘ـ٤ي ٖٓ حُلظٖ ٧ٕ حُلظٖ ٓ٘ظَ٘س ٫ طؼ٤ِٖٔ أ٣ٖ  (1

ػخُْ ْٜٓ ٍرخ٢ٗ ػْ رؼي كظَس طؤط٤ي  رخْٓحُٜٞحد ك٢ حُلظخٟٝ ٝحُٔؼِٞٓخص كظلظٖ كظ٠ إٔ حَُٓخُش ط٣ٌَ 

 ٍٓخُش طٌٌد ٌٛٙ حَُٓخُش ٝإٔ ح٬ٌُّ ؿ٤َ ٓ٘ٔٞد ٤ُِ٘ن .. ٤ًق حُ٘ـخس ؟ 

ل٤ٚ ٜٓخُلي كطؼ٢ِٔ ح٣َُ٘ؼش ٝأٍٛٞ حُي٣ٖ ًٝظخد هللا ك٤ٚ حُ٘ـخس ه٣ٌٚ روٞس ٝرخُؼِْ حَُ٘ػ٢ حػ٢ِٔ 

 حُي٤٘٣ش ٝحُي٣ٞ٤ٗش .

خ حُٜخُلش حكٔي١ هللا ػ٤ِٜخ ٝكيػ٢ رٜخ كو٢ ٖٓ ٣لزي حَُإ٣خ حُٜخُلش ر٘خٍس ُِٔئٖٓ , اًح ٍأ٣ض حَُإ٣ (2

 ٣َ٣ٝي ُي حُو٤َ ٫ طليػ٤ٖ رٜخ حُـ٤ٔغ كظ٠ ٫ طليع حُـ٤َس ػْ ط١َ٠ ٗلٔي رٌٜٙ حَُإ٣خ .

٤ُوطجي ٝٓخ أهطؤى ُْ ٣ٌٖ حػ٢ِٔ رخ٧ٓزخد ٓغ طًِٞي ػ٠ِ هللا ٝحػ٢ِٔ إٔ ٓخ أٛخري ُْ ٣ٌٖ  ٝ

ػ٢ِٔ رخ٧ٓزخد ) حٓظؼ٤٘ٞح ػ٠ِ ه٠خء كٞحثـٌْ رخٌُظٔخٕ ( ٤ٜ٤ُزي , ح٧ٍٓٞ ٝحُظير٤َ ر٤ي هللا ٌُٖٝ ح

ٖ ٣ـخٍ ٓ٘ي حكظٔز٢ أٗي ط٣َي٣ٖ ػيّ اؿخظظٚ ٝؿ٤َطٚ ٝحُلوي اًح ًظٔظ٢ ٗؼٔش هللا ػ٤ِي ٓٔكظ٠ 

 ٚ.ُ ٌٝٛح حك٠َٝحُلٔي ُٚ 

حَُإ٣خ حُظ٢ طٔٞثي أ٫ًٝ طؼ١ًٞ رخهلل ٜٓ٘خ ػْ ؿ١َ٤ ؿٜظي اًح ً٘ض ػ٠ِ ؿ٘زي ح٣٧ٖٔ طل٢ُٞ ا٠ُ ؿ٘زي 

ح٣٧َٔ ػْ اًح هٔظ٢ ٝطٟٞؤِص ٤ِِٛٝض ًٍؼظ٤ٖ كلٖٔ ٝىػ٤ض هللا إٔ ٣ٌل٤ي َٗٛخ ٣ٝؼط٤ي ه٤َٛخ ٫ٝ 

 طليػ٢ رٜخ أكي كِٖ ط٠َى ربًٕ هللا .

ػ٠ِ ح٧د إٔ ٣َر٢ أر٘خءٙ ٣ٌٕٝٞ ه٣َزخً ْٜٓ٘ ٝحػ٢ِٔ أْٜٗ ػخ٣ٍش ٝأٓخٗش ٖٓ هللا ٟٝؼٜخ ػ٘يى كخطن  (3

ٝأك٢٘ٔ طَر٤ظْٜ ٝحٓظويحْٜٓ ك٢ ١خػش هللا ٝحػ٢ِٔ أٜٗخ هللا ك٤ْٜ ٫ٝ طظؼِو٢ رْٜ رَ حطن هللا ك٤ْٜ 

 ٓظؼٞى ُٔخٌُٜخ .

أًزَ ٝػ٤ِٔٚ ٝك٤ٜٔٚ  حٛظٔخّ  كؤػط٤ٚح٧د ػ٤ِٚ حُؼيٍ ر٤ٖ أر٘خثٚ ٝإ ٝؿيص ٖٓ أكيْٛ ػِْ ٝٗزخٛش 

 ٝحػظ٢٘ رٚ ٌُٖ ىٕٝ إٔ طظَٜ ُزو٤ش ح٫ٝ٧ى كظ٠ ٫ ٣ـخٍٝح ٣ٝليع حُ٘ل٘خء ٝحُلٔي ْٜٓ٘ .

ٗلٔي  طظ٤ِٖٔهزَ حٌُٗذ ٫ ٣ـُٞ ٧ٗي طؼ٤ِٖٔ أٗي ٓظَؿؼ٤ٖ ٝطِٜل٤ٖ ٗلٔي ٫ كٌْ طز٤٤ض حُظٞرش  (4

 ٍرٔخ ط٘ـ٤ٖٔٔ ك٢ حٌُٗٞد ٝحُٔؼخ٢ٛ ٢ٛٝ طٞرش كخٓيس .

حكٔي١ ٍري حٛطلخى ٝؿؼِي ِٓٔٔش ُٞ ,حػ٢ِٔ إٔ ح٧ٍٓٞ طٞك٤ن ر٤ي هللا ٝحٛطلخء ٝحؿظزخء ٖٓ هللا  (5

 هللا كلظي ٝؿؼِي ٖٓ أَٛ حُٔ٘ش .طؤِٓض ُٞ إٔ هللا ؿؼِي ٖٓ أَٛ حُزيع ٝحٌُزخثَ ٌُٖٝ 

 ٖٓ هللا ٝطٞك٤ن ٤ُْ ر٤يى ٢ٗء ٣ًٌَ ٖٓ كُٞي ٝهٞطي . حٛطلخءؿ٤ٔغ ٓخ أٗض ك٤ٚ ه٤َ  

ك٤ٜخ ط٤ِٔش ُِٔلِٕٝ ٝحُٜٔخد ٝك٤ٜخ طؼ٤ِٖٔ إٔ رؼي حٌَُد ٣ؤط٢ حُلَؽ ٝحَُكؼش ٍٓٞس ٣ٞٓق  (ٙ

 ٝحُُِٔ٘ش حُؼخ٤ُش .

ٝحُؼِْ حك٢َٛ إٔ ٣ظَر٠ أ٫ٝىى ٖٝٓ كُٞي ػ٠ِ  إٔ حُ٘خد اًح ٗ٘ؤ ك٢ ١خػش هللا ٣ئط٤ٚ هللا حُلٌٔش (7

 ١خػش هللا طٌٕٞ ٗ٘ؤطْٜ ك٢ ١خػش هللا .

حُوِٞس حُٔلَٓش طئى١ ا٠ُ ٜٓخثذ ػظ٤ٔش حك١ٌٍ ٖٓ حُوِٞس كظ٠ ك٢ ٓلَ اًح أٍىط٢ حُيهٍٞ  (8

حك٢َٛ إٔ ٫ ط٢ٌٗٞ ُٞكيى أٗض ٝٛخكذ حُٔلَ كظ٠ ٫ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى هِٞس ٧ٜٗخ طـَ ا٠ُ ٜٓخثذ 

 ػظ٤ٔش .

 . ٝأٗٚ أػظْ ُِٓ٘ش ٍٝطزش ٓ٘ٚ حُـز١َأك٠َ ٖٓ حُٜزَ  ح٫هظ٤خ١ٍحُٜزَ  (1

 (52( إلى اٌَت )31مه اٌَت ): الثبوًالمقطع 
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 حمهٍد :

أٍَٓ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓؼخً ا٠ُ ح٤ُٖٔ ٝهخٍ ) اٗي طويّ ػ٠ِ هّٞ أَٛ حٌُظخرش ك٤ٌِٖ أٝ ٓخ طيػْٞٛ 

هللا هي كَٝ ػ٤ِْٜ هْٔ ِٛٞحص ك٢ ٣ْٜٞٓ ٤ُِٝظْٜ كبًح كؼِٞح ا٤ُٚ ػزخىس هللا كبٕ ػَكٞح هللا كؤهزَْٛ إٔ 

كؤهزَْٛ إٔ هللا كَٝ ػ٤ِْٜ ًُخس ٖٓ أٓٞحُْٜ ٝطَى ػ٠ِ كوَحثْٜ كبٕ أ١خػٞح كوٌ ْٜٓ٘ ٝػٞم ًَحثْ أٓٞحٍ 

 حُ٘خّ (

 ـ إ حُيحػ٢ أٍٝ ٓخ ٣زيأ رٚ حُظٞك٤ي أٍٝ ٓخ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ٓخ ٛٞ ح٧ْٛ ٝك٢ حُٜل٤ق ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي إٔ ٍؿ٬ً 

ٓؤٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓظ٠ حُٔخػش ٣خ ٍٍٓٞ هللا هخٍ : ) ٓخ أػيىص ُٜخ ( هخٍ ٓخ أػيىص ُٜخ ٖٓ ًؼ٤َ 

٬ٛس ٫ٝ ّٛٞ ٫ٝ ٛيهش ٢ٌُ٘ٝ أكذ هللا ٍُٝٓٞٚ هخٍ : ) أٗض ٓغ ٖٓ أكززظٚ ( كَٜف حُٔخثَ ػٖ ح٧هَ 

 أ٤ٔٛش ا٠ُ ح٧ًزَ أ٤ٔٛش .

ك٢ حُٔـٖ ػٖ حَُإ٣خ كزيأ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ رخُيػٞس ا٠ُ حُظٞك٤ي  ك٤ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٘يٓخ ٓؤ٫ٙ ٍؿ٤ِٖ

ٜٔخ ٓؤ٫ ػٖ حَُإ٣خ كؤطظْٜ ح٩ؿخرش أ٫ٝ رخُظٞك٤ي ح٣٥ش ) ٝحطزؼض ِٓش آرخث٢ ارَح٤ْٛ هزَ إٔ ٣ـ٤زٜٔخ ػٖ حَُإ٣خ ك

خهلل ْٝٛ رخ٥هَس ٣ٝؼوٞد ٓخ ًخٕ ُ٘خ إٔ َٗ٘ى رخهلل ( ٝهخٍ هزِٜخ  ) ٝا٢ٗ طًَض ِٓش هّٞ ٫ ٣ئٕٓ٘ٞ ر ٝآلخم

 ْٛ ًخكَٕٝ .

 األسئلت الخدبسٌت :

 حُؼ٣ِِ طَحٝى كظخٛخ ػٖ ٗلٔٚ ( رٔخًح ٤٘٣َ ًُي ؟ آَأسّ/ ) ٝهخُض ٗٔٞس ك٢ حُٔي٣٘ش 

٤٘٣َ ا٠ُ إٔ حُوزَ حٗظَٜ ٝٗخع ك٢ حُزِي ٝطليع ُٚ حُ٘ٔٞس كـؼِٖ ٣ِٜٔ٘خ ) حَٓأص حُؼ٣ِِ طَحٝى كظخٛخ ػٖ 

ُٝٝؿٜخ ًز٤َ حُويٍ ٝٓغ ٌٛح ُْ طٍِ طَحٝى كظخٛخ ح١ٌُ طلض   ًز٤َس حُويٍ حَٓأس٢ٛ  ٓٔظٌَ٘ٗلٔٚ ( ٌٛح أَٓ 

 ٣يٛخ ٝك٢ هيٓظٜخ ػٖ ٗلٔٚ ٝٓغ ٌٛح ًخٕ كزٚ هي رِؾ ٖٓ هِزٜخ ٓزِـخً ػظ٤ٔخً .

 ّ/ ٓخ ٛٞ أػظْ حُلذ ؟

 ) هي ٗـلٜخ كزخً ( َٝٛ كزٚ ا٠ُ ٗـخف هِزٜخ ٝٛٞ رخ١٘ٚ ٣ٞٓٝيحإٙ ٌٝٛح أػظْ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُلذ .

َ٘حٛخ ك٢ ٬ٍٟ ٓز٤ٖ ( ك٤غ ٝؿيص ٜٓ٘خ ٌٛٙ حُلخُش حُظ٢ ٫ ط٘زـ٢ ٜٓ٘خ ٢ٛٝ كخُش طل٢ هيٍٛخ ٟٝؼٚ ) اٗخ ُ

 ػ٘ي حُ٘خّ .

 ّ/ َٛ ًخٕ ٓوٜي حُ٘ٔٞس حُِّٞ ٝحُويف ك٤ٚ ؟

ًخٕ ٌٛح حُوٍٞ ٜٖٓ٘ ٌَٓحً ٤ُْ حُٔوٜٞى رٚ ٓـَى حُِّٞ ُٜخ ٝحُويف ك٤ٜخ ٝاٗٔخ أٍىٕ إٔ ٣ظِٖٞٛ رٌٜح ح٬ٌُّ 

ُظل٘ن حَٓأس حُؼ٣ِِ ٝط٣َْٜ ا٣خٙ ٤ُؼٌٍٜٗخ ٌُٜٝح ٓٔخٙ ٌَٓحً ) كِٔخ ح١ٌُ كظ٘ض رٚ حَٓأس حُؼ٣ِِ ا٠ُ ٍإ٣ش ٣ٞٓق 

 ٓٔؼض رٌَٖٔٛ ( .

 

 ّ/ ٓخًح كؼِض حَٓأس حُؼ٣ِِ ػ٘يٓخ ٓٔؼض ٌَٖٓٛ ؟
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) كِٔخ ٓٔؼض رٌَٖٔٛ أٍِٓض ا٤ُٜٖ ( طيػٖٞٛ ا٠ُ ُِٜٓ٘خ ٤٠ُِخكش ) ٝأػيص ُٜٖ ٓظٌجخً ( أ١ ٓل٬ً ٤ٜٓجخً 

حُلَٕ ٝحُٞٓخثي ٝٓخ ٣ؼ٤ٖ رٌُي ٖٓ حُٔآًَ ح٣ٌٌُِس ًٝخٕ ٖٓ ؿِٔش ٓخ أطض رٚ ٝأك٠َطٚ ك٢ طِي ح٤٠ُخكش رؤٗٞحع 

١ؼخّ ٣لظخؽ ا٠ُ ٤ٌٖٓ آخ أطَؽ أٝ ؿ٤َٙ ) ٝآطض ًَ ٝحكيس ٜٖٓ٘ ٤ٌٓ٘خً ( ٤ُوطؼٖ ك٤ٜخ ًُي حُطؼخّ ) ٝهخُض ( 

 ٤ُٞٓق ) حهَؽ ػ٤ِٜٖ ( ك٢ كخُش ؿٔخُش ٝرٜخثٚ .

 ػ٘يٓخ ٍأ٣ٖ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟  ّ/ ٓخًح كؼِٖ حُ٘ٔٞس

أ١ أػظٔ٘ٚ ك٢ ٛيٍٖٝٛ ٍٝأ٣ٖ ٓ٘ظَحً كخثوخً ُْ ٣٘خٛيٕ ٓؼِٚ ) ٝهطؼٖ ( ٖٓ حُيٛ٘ش    (  أًزَٗٚ ) كِٔخ ٍأ٣٘ٚ

) أ٣ي٣ٜٖ ( رظِي حٌُٔخ٤ًٖ ح٬ُط٢ ٓؼٜٖ ) ٝهِٖ كخٗخ هلل ( أ١ ط٣ِٜ٘خً هلل ) ٓخ ٌٛح رَ٘حً إ ٌٛح ...(  ًُٝي إٔ 

 ٍ حُلخثن ٝحٍُ٘ٞ ٝحُزٜخء ٓخ ًخٕ رٚ آ٣ش ُِ٘خظ٣َٖ ٝػزَس ُِٔظؤ٤ِٖٓ .٣ٞٓق أػط٢ ٖٓ حُـٔخ

 ّ/ ػ٘يٓخ طوٍَ ػ٘يٖٛ ؿٔخٍ ٣ٞٓق حُظخَٛ ٝأػـزٜٖ ٓخ ًح هخُض حَٓأس حُؼ٣ِِ ؟ 

ػ٘يٓخ طوٍَ ُٜٖ ؿٔخٍ ٣ٞٓق حُظخَٛ ٝأػـزٜٖ ؿخ٣ش ح٩ػـخد ٝظَٜ ٜٖٓ٘ ٖٓ حُؼٌٍ ٫َٓأس حُؼ٣ِِ ٢ٗء 

 خ١ٖ رخُؼلش حُظخٓش كوخُض ٓؼِ٘ش ٌُُي ٝٓز٤٘ش ُلزٚ حُ٘ي٣ي ؿ٤َ ٓزخ٤ُش .ًؼ٤َ أٍحىص إٔ ط٣َٜٖ ؿٔخُٚ حُز

 ّ/ ُٔخًح ؟

ٖٓ حُ٘ٔٞس  ) ُٝوي ٍحٝىطٚ ػٖ ٗلٔٚ كخٓظؼْٜ ( أ١ حٓظ٘غ ٢ٛٝ ٓو٤ٔش ػ٠ِ َٓحٝىطٚ ُْ ٧ٕ حُِّٞ حٗوطغ ػٜ٘خ 

 طَىٛخ ٍَٓٝ ح٧ٝهخص ا٫ هِوخً ٝٓلزش ٝٗٞهخً ُٞٛخُٚ ٝطٞهخً .

ُحُض ٓو٤ٔش ػ٠ِ َٓحٝىطٚ ُْ طَىٛخ ٍَٓٝ ح٧ٝهخص ا٫ هِوخً ٝٓلزش ٝٗٞهخً ُٞٛخُٚ ّ/ إ حَٓأس حُؼ٣ِِ ٓخ 

 ٝطٞهخً ٓخ حُي٤َُ ؟

هخُض ُٚ رل٠َطٜٖ ) ُٝجٖ ُْ ٣لؼَ ٓخ ءحَٓٙ ٤ُٔـٖ٘ ٤ٌُٝٞٗ٘خ ٖٓ حُٜخؿ٣َٖ ( ُظِـؤٙ رٌٜح حُٞػ٤ي ا٠ُ كٍٜٞ 

 ٓوٜٞىٛخ ٓ٘ٚ كؼ٘ي ًُي حػظْٜ ٣ٞٓق رَرٚ ٝحٓظؼخٕ ػ٠ِ ٤ًيٖٛ .

 ًخٕ ٓٞهق ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟ ّ/ ٓخًح

) هخٍ ٍر٢ حُٔـٖ أكذ ا٢ُ ٓٔخ ٣يػ٢٘ٗٞ ا٤ُٚ ( ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ حػظْٜ ٣ٞٓق رَرٚ ٝحٓظؼخٕ ػ٠ِ ٤ًيٖٛ ٝ 

 إٔ حُ٘ٔٞس ؿؼِ٘خ ٣َٕ٘ ػ٠ِ ٣ٞٓق ك٢ ٓطخٝػش ٤ٓيطٚ ٝؿؼِٖ ٣ٌيٗٚ ك٢ ًُي .

ٝا٫ طَٜف ػ٢٘ ٤ًيٖٛ أٛذ كخٓظلذ حُٔـٖ ٝحُؼٌحد حُي١ٞ٤ٗ ػ٠ِ ٌُس كخَٟس طٞؿذ حُؼٌحد حُ٘ي٣ي ) 

 ا٤ُٜٖ ( أ١ أَٓ ا٤ُٜٖ كب٢ٗ ٟؼ٤ق ػخؿِ إ ُْ طيكغ ػ٢٘ حُٔٞء ) ٝأًٖ ( إ أٜٗض ا٤ُٜٖ ) ٖٓ حُـخ٤ِٖٛ ( .

 إ ٌٛح ٖٓ حُـَٜ ُٔخًح ؟

٧ٗٚ آػَ ٌُس ه٤ِِش ٓ٘لؼش ػ٠ِ ٌُحص ٓظظخرؼخص ٜٝٗٞحص ٓظ٘ٞػخص ك٢ ؿ٘خص حُ٘ؼ٤ْ كٖٔ آػَ ٌٛح ػ٠ِ ٌٛح كٖٔ 

 حُؼِْ ٝحُؼوَ ٣يػٞح ا٠ُ طوي٣ْ أػظْ حُِٜٔلظ٤ٖ ٝأػظْ حٌُِط٤ٖ ٣ٝئػَ ٓخ ٛٞ ٓلٔٞى حُؼخهزش .أؿَٜ ٓ٘ٚ كبٕ 

 فبئدة :
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  ٍإٔ ح٬ُٔثٌش ٣ٔظخُٕٝ رـٔخٍ حُوِوش ٝإ ٌٛح حٓظوَ ػ٘ي حُ٘خّ ٌُُي حُ٘ٔٞس ٛئ٫ء ُٔخ ٍأٝح ؿٔخ

ؿ٤َٔ حُوِوش ٝح٤ُ٘طخٕ ٣ٞٓق ) هخُٞح ٓخ ٌٛح رزَ٘ إ ٌٛح ا٫ ِٓي ٣ًَْ ( كؼ٘ي حُ٘خّ ٓٔظوَ إٔ حُِٔي 

 هز٤ق ؿيحً ـ ٓؼَ هٜش حُـخكع ٝحَُٔأس ٝٛخثؾ حٌُٛذ ـ 

  ُٞٝ إٔ حُِْٔٔ اًح ه٤َ ر٤ٖ حُٔؼ٤ٜش ٝر٤ٖ حُٜزَ ػ٠ِ حُ٘يس ٣ٜزَ ػ٠ِ حُ٘يس ٣ٝئػَ إٔ ٣ط٤غ هللا

 أَٓٙ ٓٞء ) هخٍ ٍد حُٔـٖ أكذ ا٢ُ ( .

 ٗٔخٕ ٟؼ٤ق ٣ٝٞٓق ٣وٍٞ إٔ حٓظؼخٗش ٣ٞٓق رخهلل ) ٝا٫ طَٜف ػ٢٘ ٤ًيٖٛ أٛذ ا٤ُٜٖ ( ٣ؼ٢٘ ح٩

ح٩ٗٔخٕ ريٕٝ طٞك٤ن هللا ٟؼ٤ق ٝحُٔوخٝٓش طٜ٘خٍ كؤ١ ٝحكي ٣ظؼَٝ ُلَحّ كخُٔلَٝٝ إٔ ٣ِـؤ ا٠ُ 

 هللا رخُيػخء إٔ ٣وِٜٚ ٖٓ ٌٛح ٝاٗٚ ٣َٜف ػ٘ٚ حَُ٘ .

 

 ّ/ ٓخ ٗظ٤ـش حُيػخء ؟ ٤ًٝق ٗـ٠ هللا ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ ٓل٘ظٚ ؟

) كخٓظـخد ُٚ ٍرٚ ( ك٤غ ىػخٙ ) كَٜف ػ٘ٚ ٤ًيٖٛ ( كِْ طٍِ طَحٝىٙ ٝطظؼذ ػ٤ِٚ رٔخ طويٍ ٖٓ حُٞٓخثَ 

كظ٠ أ٣ٜٔخ َٝٛف هللا ػ٘ٚ ٤ًيٛخ ٧ٗٚ ٛٞ ٤ٌٔٓغ ُيػخء حُيحػ٢ ) حُؼ٤ِْ ( ر٤٘ظٚ حُٜخُلش ٝر٤٘ظٚ ح٠ُؼ٤لش 

 ٝحُٔل٘ش حُ٘ي٣يس .٘ش حُِٔلش حُٔوظ٤٠ش ٩ٓيحىٙ رٔؼٞٗظٚ ُٝطلٚ كٜ٘خ ٗـ٠ هللا ٗز٤ٚ ٣ٞٓق ٖٓ ٌٛٙ حُلظ

 

 فبئدة : 

 حٓظـخرش هللا ٤ُٝ٧خثٚ حُٜخُل٤ٖ ٝحُيػخس حُٔو٤ِٜٖ .

 ّ/ ٓخ ٓٞهق أ٤ٓخىٙ ٖٓ ًُي ؟

ُٔخ أٗظَٜ حُوزَ ٝرخٕ ٝٛخٍ حُ٘خّ ك٤ٜخ ر٤ٖ ػخًٍ ٫ٝثْ ٝهخىف  ) ريح ُْٜ ( أ١ ظَٜ ُْٜ ) ٖٓ رؼي ٓخ ٍأٝح 

 ك٤ٖ ( .ح٣٥خص ( حُيحُش ػ٠ِ رَحءطٚ ) ٤ُٔـ٘٘ٚ كظ٠ 

 ّ/ ُٔخًح ؟

٤ُ٘وطغ رٌُي حُوزَ ٣ٝظ٘خٓخٙ حُ٘خّ كبٕ ح٢ُ٘ء اًح ٗخع ُْ ٣ٍِ ٣ًٌَ ٣ٝ٘خع ٓغ ٝؿٞى أٓزخرٚ كبًح ػيٓض أٓزخرٚ 

 ٢ٔٗ , أهَٝح إٔ ٌٛح ِٜٓلش ُْٜ كؤىهِٞٙ ك٢ حُٔـٖ .

 

 

 

 زؤٌب السجالن :
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وسفــــــــورة يــســ  

 ػ٘يٓخ ىهَ حُٔـٖ ؟ّ/ ٖٓ ًخٕ ٓغ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ 

ًخٕ ك٢ ؿِٔش ٖٓ ) ىهَ ٓؼٚ حُٔـٖ كظ٤خٕ ( أ١ ٗخرخٕ كَأٟ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ٍإ٣خ  )ٝ( ُٔخ ىهَ ٣ٞٓق حُٔـٖ

 كوٜٜخ ػ٠ِ ٣ٞٓق ٤ُؼزَٛخ .

 ّ/ ُٔخًح ؿخء حَُؿ٬ٕ ا٠ُ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٤ُئٍٝ ٍإ٣خٙ ؟

) اٗخ َٗحى ٖٓ حُٔل٤ٖ٘ٔ ( أ١ أَٛ ح٩كٔخٕ ا٠ُ حُوِن كؤكٖٔ ا٤ُ٘خ ك٢ طؼز٤َى َُإ٣خٗخ ًٔخ أكٔ٘ض ا٠ُ ؿ٤َٗخ 

 ٬ٓٞ ٤ُٞٓق ربكٔخٗٚ .كظ

 فبئدة :

 إٔ ٤ٓٔخ حُٜخُل٤ٖ طؼَف ك٢ ٝؿْٜٞٛ .

اًح أَٛ ح٬ُٜف ٣ظَٜ ػ٤ِْٜ ٝحُ٘خّ ٣لزْٜٞٗ ٣ٝ٘ـٌرٕٞ ا٤ُْٜ ٍؿْ إٔ أَٛ حُزِي ٖٓ حٌُلخٍ كٔخم حُِٔي ٝهزخُ 

 .ا٤ُٚ ) اٗخ َُ٘حى ٖٓ حُٔل٤ٖ٘ٔ ( خكَس ٣ٝٞٓق ٛٞ حُٔٞكي حُٞك٤ي ُـجخ حُِٔي ٝحُِٔي ًخكَ ٝحُزِيس ً

 ّ/ َٛ حَُؿ٬ٕ ًخٗخ ٣ؼَكخٕ ٣ٞٓق ٖٓ هزَ أٗٚ ٛخكذ ػِْ ؟ ٝأٗٚ ٣لَٔ ح٧ك٬ّ ؟

 ٫ ٌُٖٝ ٤ٓٔخ حُٜخُل٤ٖ طؼَف ك٢ ٝؿْٜٜ .

 ّ/ ٓخًح أؿخد ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ حَُؿ٬ٕ ؟

ٍ ٜٔخ ٓـ٤زخً ُطِزٜٔخ ) ٫ ٣ؤط٤ٌٔخ ١ؼخّ طَُهخٗٚ ا٫ ٝٗزؤطٌٔخ رظؤ٣ِٝٚ ( أ١ كِظطٔجٖ هِٞرٌْ كب٢ٗ ٓؤرخى) هخٍ ( ُ

 ا٠ُ طؼز٤َ ٍإ٣خًْ ك٬ ٣ؤط٤ٌٔخ ؿيحإًٔخ أٝ ػ٘خثٌٔخ أٍٝ ٓخ ٣ـ٢ء ا٤ٌُٔخ ا٫ ٗزؤطٌٔخ رظؤ٣ِٝٚ هزَ إٔ ٣ؤط٤ٌٔخ 

 ّ/ ٓخ ٛٞ ٛيف ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟

ُؼَ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣َ٣ي ٝٓوٜيٙ إٔ ٣يػٞٛٔخ ا٠ُ ح٣٩ٔخٕ ك٢ ٌٛٙ حُلخٍ حُظ٢ ريص كخؿظٜٔخ ا٤ُٚ ٤ٌُٕٞ 

 . أٗـغ ُيػٞطٚ ٝأهزَ ُٜٔخ

ػْ هخٍ ) ًٌُْ ( حُظؼز٤َ ح١ٌُ ٓؤػزَٙ ٌُٔخ ) ٓٔخ ػ٢ِ٘ٔ ٍر٢ ( أ١ ٌٛح ٖٓ ػِْ هللا ػ٤ِ٘ٔٚ ٝأكٖٔ ا٢ُّ رٚ ًُٝي 

ُِيحهَ ك٢ ٢ٗء ػْ ٣٘ظوَ ػ٘ٚ ٣ٌٕٞ ُْ ٣يهَ ك٤ٚ أ٬ًٛ ) ا٢ٗ طًَض ِٓش هّٞ ٫ ٣ئٕٓ٘ٞ ...( ٝحُظَى ًٔخ ٣ٌٕٞ 

 ك٬ ٣وخٍ : 

ُ٘خ (  ٓخ ًخْٕ ) ٝحطزؼض ِٓش آرخث٢ ...( ػْ كَٔ طِي حُِٔش روُٞٚ ) إ ٣ٞٓق ًخٕ ٖٓ هزَ ػ٠ِ ؿ٤َ ِٓش ارَح٤ٛ

 أ١ ٓخ ٣٘زـ٢ ٫ٝ ٤ِ٣ن ر٘خ ) إٔ َٗ٘ى رخهلل ٖٓ ٢ٗء ( رَ ٗلَى هللا رخُظٞك٤ي ٝٗوِٚ ُٚ حُي٣ٖ ٝحُؼزخىس .

 

 ٗٔذ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ حُل٠َ ٝحُٔ٘ش هلل :
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ػ٤ِ٘خ ٝػ٠ِ ٖٓ ٛيحٙ هللا ًٔخ ٛيحٗخ كبٗٚ ٫ أك٠َ ٖٓ ) ًُي ٖٓ ك٠َ هللا ػ٤ِ٘خ ( ٌٛح ٖٓ ك٠َ ٓ٘٘ٚ ٝاكٔخٗٚ 

ّٓ٘ش هللا ػ٠ِ حُؼزخى رخ٬ٓ٩ّ ٝحُي٣ٖ حُو٣ْٞ كٖٔ هزِٚ ٝحٗوخى ُٚ كٜٞ كظٚ ٝهي كَٜ ُٚ أًزَ حُ٘ؼْ ٝأؿَ حُل٠خثَ 

. 

 ّ/ ٓخ ٛٞ كخٍ حُ٘خّ ٝ أًؼَْٛ ؟

رٜخ ٫ٝ ٣وٕٞٓٞ هلل ر٘ؼٔٚ ٝك٢ ٌٛح ٖٓ  ) ٌُٖٝ أًؼَ حُ٘خّ ٫ ٣ٌَٕ٘ٝ ( كٌُِي طؤط٤ْٜ حُٔ٘ش ٝح٩كٔخٕ ك٬ ٣وزِٞح

 حُظَؿ٤ذ ُِط٣َن حُظ٢ ٛٞ ػ٤ِٜخ ٓخ ٫ ٣ول٠ .

ّ/ ػ٘يٓخ طوٍَ ػ٘ي ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ إٔ حُلظ٤خٕ ٍأ٣خٙ رؼ٤ٖ حُظؼظ٤ْ ٝح٩ؿ٬ٍ ٝأٗٚ ٓلٖٔ ًًَ ُٜٔخ ,   

 ُٔخًح ؟ 

 ّٖ ػ٢ِّ رظَى حَُ٘ى ٝربطزخع ِٓش ًًَ ُٜٔخ إٔ ٌٛٙ حُلخُش حُظ٢ أٗخ ػ٤ِٜخ ًِٜخ ٖٓ ك٠َ هللا ٝاكٔخٗٚ ك٤غ ٓ

 .ٌِٓض  آرخث٢ كزٌٜح ِٝٛض ا٠ُ ٓخ ٍأ٣ظٔخ ك٤٘زـ٢ ٌُٔخ إٔ طٌِٔخ ٓخ

 ّ/ ٤ًق َٛف ُٜٔخ رخُيػٞس ؟

 ) ٣خ ٛخكز٢ حُٔـٖ ءأٍرخد ٓظلَهٕٞ ه٤َ أّ هللا حُٞحكي حُوٜخٍ ( 

ٝأكـخٍ ٬ٓٝثٌش أ١ أٍرخد ػخؿِس ٟؼ٤لش ٫ ط٘لغ ٫ٝ ط٠َ ٫ٝ طؼط٢ ٫ٝ طٔ٘غ ٢ٛٝ ٓظلَهش ٓخ ر٤ٖ أٗـخٍ 

ٝأٓٞحص ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ أٗٞحع حُٔؼزٞىحص حُظ٢ ٣ظوٌٛخ حًَُٕٔ٘ٞ ) أطِي ه٤َ أّ هللا ( ح١ٌُ ُٚ ٛلخص حٌُٔخٍ   

) حُٞحكي ( ك٢ ًحطٚ ٝٛلخطٚ ٝأكؼخُٚ ٫ ٣َٗي ُٚ ك٢ ٢ٗء ٖٓ ًُي ) حُوٜخٍ ( ح١ٌُ حٗوخىص ح٤ٗ٧خء ُوَٜٙ 

ِّٞ إٔ ٌٛح ٗؤٗٚ ٝٝٛلٚ ه٤َ ٖٓ ح٥ُٜش حُٔظلَهش حُظ٢ ٢ٛ ِٝٓطخٗٚ كٔخ ٗخء ًخٕ ٝٓخ ُْ ٣٘ؤ ُْ ٣ٌٖ ٖٝٓ حُٔؼ

 ٓـَى أٓٔخء ٫ ًٔخٍ ُٜخ ٫ٝ أكؼخٍ ُي٣ٜخ .

) ٓخ طؼزيٕٝ ٖٓ ىٝٗٚ ا٫ أٓٔخء ٤ٔٓظٔٞٛخ ( أ١ ًٔٞطٔٞٛخ أٓٔخء ٤ٔٓٝظٔٞٛخ آُٜش ٢ٛٝ ٫ ٢ٗء ك٤ٜخ ٖٓ 

 ٛلخص ح٤ُٛٞ٩ش .

٢ُٜ٘ ػٖ ػزخىطٜخ ٝر٤خٕ رط٬ٜٗخ ٝاًح ُْ ٣ٍِ٘ رٜخ ِٓطخٗخً رَ أٍِٗ هللا حُِٔطخٕ رخ) ٓخ أٍِٗ هللا رٜخ ٖٓ ِٓطخٕ ( 

 ُْ ٣ٌٖ ٣َ١وش ٫ٝ ٤ِٓٝش ٫ٝ ى٤َُ ُٜخ .

 ّ/ ُٔخًح ؟

٧ٕ حُلٌْ هلل ٝكيٙ كٜٞ ح١ٌُ ٣ؤَٓ ٠ٜ٘٣ٝ ٣َٝ٘ع حَُ٘حثغ ٣ٖٝٔ ح٧كٌخّ ٝٛٞ ح١ٌُ أًَْٓ   ) أ٫ ٣ؼزيٝح ا٫ 

ه٤َ ٝٓخ ٓٞحٙ ٖٓ ح٧ى٣خٕ كبٜٗخ ؿ٤َ ٓٔظو٤ٔش رَ  ا٣خٙ ( ًُي ) حُي٣ٖ حُو٤ْ ( أ١ حُٔٔظو٤ْ حَُٔٞٛ ا٠ُ ًَ

 ٓؼٞؿٚ طَٞٛ ا٠ُ ًَ َٗ .

 ) ٌُٖٝ أًؼَ حُ٘خّ ٫ ٣ؼِٕٔٞ ( 

 كوخثن ح٤ٗ٧خء ٝا٫ ًخٕ حُلَم ر٤ٖ ػزخىس هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝر٤ٖ حَُ٘ى رٚ أظَٜ ح٤ٗ٧خء ٝأر٤ٜ٘خ .
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ك٤ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ىػخ ٛخكز٢  ٌُٖٝ ُؼيّ حُؼِْ ٖٓ أًؼَ حُ٘خّ رٌُي كَٜ ْٜٓ٘ ٓخ كَٜ ٖٓ حَُ٘ى

٣لظَٔ أٜٗٔخ ُْ حُٔـٖ ُؼزخىطٚ هللا ٝكيٙ ٝاه٬ٙ حُي٣ٖ ُٚ ك٤لظَٔ أٜٗٔخ حٓظـخرخ ٝحٗوخىح كظٔض ػ٤ِٜٔخ حُ٘ؼٔش ٝ

 ٣ِح٫ ػ٠ِ ًَٜٗٔخ كوخٓض ػ٤ِٜٔخ رٌُي حُلـش .

 فبئدة : 

  ٚٗٞٔرؤْٜٗ هي ٝكوٞح ػ٠ِ ه٤َ هخٍ  إٔ حُيحػ٤ش اًح أٍحى إٔ ٣ِوٖ أٗخٓخً حُلن كبٗٚ ٣ـؼِْٜ ٣ؼوٕٞ رٚ ٣ٝؼظ

 ) ٫ ٣ؤط٤ٌٔخ ( هزَ حُـٞحد ٌُٔذ حُؼوش .

  هي ٣ِـؤ ا٠ُ ىحػ٤ش ك٬ ري إٔ  حُٔيػ٣ٖٜٞٓٔش كزؼٞ  ه٤٠شكخُيحػ٢ ٣لظخؽ أ٫ًٝ ٌُٔذ ػوش حُٔيػٞ ٢ٛٝ

 ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ىٍح٣ش ك٤٘جٌ .

 ( ػْ ريأ ) ٣خإٔ حُيحػ٢ أٍٝ ٓخ ٣زيأ رٚ حُظٞك٤ي كِوي ) أٍَٓ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓؼخ..... ً 

ٌُٖ ٓخ ًخٕ ٤ُـ٤ذ كظ٠ ٣ؼِْ ٓخ ٛٞ ٛخكز٢ حُٔـٖ ( ٓغ أٜٗٔخ ٓؤ٫ٙ ػٖ حَُإ٣خ ٣ٝ٘ظظَٕٝ ح٩ؿخرش 

 أْٛ .

  َإٔ طؼز٤َ حَُإ٣خ : ) ه٢٠ ح٧َٓ ح١ٌُ ك٤ٚ طٔظلظ٤خٕ ( هخٍ حُؼِٔخء : ٫ ٣ـُٞ ُٖٔ ٫ ٣ؼَف ك٢ طؼز٤

 ( . أؿَدحَُإٟ إٔ ٣ظٌِْ ك٤ٜخ كزؼٞ حُ٘خّ ػ٘يٓخ طوٚ ػ٤ِٚ حَُإ٣خ ٣وٍٞ ) 

ٟٞ ًًَ ح٤ُ٘ن ٓؼي حُٔؼي١ ٍكٔٚ هللا إٔ ح٬ٌُّ ػٖ حَُإٟ ٓؼَ حُلظٟٞ ٝإٔ ح٬ٌُّ ػ٤ِٚ رـ٤َ ػِْ ٓؼَ حُلظ

 رـ٤َ ػِْ .

 حفسٍس زؤٌب السجالن :

) ٣خ ٛخكز٢ حُٔـٖ أٓخ أكئًخ ( ٝٛٞ ح١ٌُ ٍأٟ أٗٚ ٣ؼَٜ هَٔحً كبٗٚ ٣وَؽ ٖٓ حُٔـٖ ) ك٤ٔو٢ ٍرٚ هَٔحً ( 

 ٣ٔظيكٚ هَٔحً ًُٝي ٓٔظِِّ هَٝؿٚ ٖٓ حُٔـٖ .٣ٔو٢ ٤ٓيٙ ح١ٌُ ًخٕ 

 حُط٤َ ) ك٤ِٜذ كظؤًَ حُط٤َ ٖٓ ٍأٓٚ () ٝأٓخ ح٥هَ ( ٝٛٞ ح١ٌُ ٍأٟ أٗٚ ٣لَٔ كٞم ٍأٓٚ هزِحً ٝأًَ ٓ٘ٚ 

ػزَ ػٖ حُوزِ ح١ٌُ طؤًِٚ حُط٤َ رِلْ ٍأٓٚ ٝٗلٔٚ ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ حُٔن ٝأٗٚ ٫ ٣وزَ ٣ٝٔظَ ػٖ حُط٤ٍٞ رَ 

 ٣ِٜذ ٣ٝـؼَ ك٢ ٓلَ كظظٌٖٔ حُط٤ٍٞ ٖٓ أًِٚ .

ٚ طٔظلظ٤خٕ ( أ١ ػْ أهزَٛٔخ إٔ ٌٛح حُظؤ٣َٝ ح١ٌُ طؤُٝٚ ُٜٔخ أٗٚ ٫ري ٖٓ ٝهٞػٚ كوخٍ ) ه٢٠ ح٧َٓ ح١ٌُ ك٤

 طٔؤ٫ٕ ػٖ طؼز٤َٙ ٝطل٤َٔٙ .

 حطوخً ح٧ٓزخد ا٠ُ ١َم حُ٘ـخس .٤ًق ًُي ؟ّ/ 

 ) ٝهخٍ ١ٌُِ ظٖ أٗٚ ٗخؽ ٜٓ٘ٔخ ح٢ًًَٗ ػ٘ي ٍري ( .

ٝٛٞ ح١ٌُ ٍأٟ أٗٚ ٣ؼَٜ هَٔحً ) ح٢ًًَٗ ػ٘ي ٍري ( أ١ حًًَ ٗؤ٢ٗ ٝهٜظ٢ ُؼِٚ ٣َم ٢ُ ك٤وَؿ٢٘ ٓٔخ أٗخ 

 ك٤ٚ .

 ّ/ َٛ ًًَٙ ؟
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 ) كؤٗٔخٙ ح٤ُ٘طخٕ ًًَ ٍرٚ ( 

كؤ٠ٔٗ ح٤ُ٘طخٕ ًُي حُ٘خؿ٢ ًًَ هللا طؼخ٠ُ ًًَٝ ٓخ ٣وَد ا٤ُٚ ٖٝٓ ؿِٔش ًُي ٤ٔٗخٗٚ ًًَ ٣ٞٓق ح١ٌُ ٣ٔظلن 

 إٔ ٣ظـخُٟ رؤطْ ح٩كٔخٕ .

 فبئدة :

  ؿٞحُ حطوخً ح٧ٓزخد ُِ٘ـخس كظ٠ اًح هَؽ ًًَ حُوٜش ُِِٔي ٍرٔخ ٣ـ١َ طلو٤وخً ك٢ حُٟٔٞٞع ٣وَؽ

 ق .رٔززٚ ٣ٞٓ

  ٖ٣ٝلظَٔ أٗٚ كَف أٗٚ ٗـخ ٌُٖ ح٤ُ٘طخٕ ٣لؼَ ح٤ٌُي رؤ٤ُٝخء هللا كؤ٠ٔٗ حَُؿَ رؼيٓخ هَؽ ٖٓ حُٔـ

 ٝٛخكزٚ هظَ كؤٗٔظٚ حُلَكش حُوٜش .

  ٍٝحىًَ ( أِٜٛخ ) حًطٌَ ( ػ٠ِ ُٕٝ حكظؼَ ٝٛٔخ ٓظوخٍرظخٕ كخُظخء ػوِض رؼي حٌُحٍ كؤىؿٔض حٌُح (

 ٞى اىؿخّ .ٝحُظخء كٜخٍص ىحٍ ٓ٘يىس ٝحُظ٘ي٣ي ى٤َُ ٝؿ

 ) كِزغ ك٢ حُٔـٖ ر٠غ ٤ٖ٘ٓ (

ٝحُز٠غ ٖٓ ػ٬ػش ا٠ُ طٔؼش ٌُٜٝح ه٤َ أٗٚ ُزغ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ُٝٔخ أٍحى هللا إٔ ٣ظْ أَٓٙ ٣ٝؤًٕ روَٝؽ ٣ٞٓق  هيٍ 

 هللا ٓززخً ٌُُي .

 ّ/ هيٍ هللا ٓززخً ُوَٝؽ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ حُٔـٖ ٓخ ٛٞ ؟

 ٍإ٣خ حُِٔي .

 أٍٟ ٓزغ روَحص ....( ) ٝهخٍ حُِٔي ا٢ٗ

ُٔخ أٍحى هللا إٔ ٣وَؽ ٣ٞٓق  ٖٓ حُٔـٖ أٍٟ هللا حُِٔي ٌٛٙ حَُإ٣خ حُؼـ٤زش حُظ٢ طؤ٣ِٜٝخ ك٤َ ؿ٤ٔغ ح٧ٓش 

٤ٌُٕٞ طؤ٣ِٜٝخ ػ٠ِ ٣ي ٣ٞٓق  كظظَٜ ٖٓ ك٠ِٚ ٣ٝز٤ٖ ٖٓ ػِٔٚ  ٓخ ٣ٌٕٞ ُٚ ٍكؼش ك٢ حُيح٣ٍٖ ٖٝٓ حُظوخى٣َ  

 حَُػ٤ش ٛٞ ح١ٌُ ٍآٙ ٫ٍطزخ١ ٜٓخُلٚ رٚ .إٔ ٗخ٤ٓٚ ُيٟ حُِٔي ح١ٌُ طَؿغ ا٤ُٚ أٍٓٞ 

 ًُٝي أٗٚ ٍأٟ ٍإ٣خ ٛخُظٚ كـٔغ ُٜخ ػِٔخء هٞٓٚ ١ًٝٝ حَُأ١ ْٜٓ٘ ) ٝهخٍ ا٢ٗ ٍأ٣ض ٓزغ روَحص ..( 

ٓزغ ٖٓ حُزوَحص ) ػـخف ( ٌٝٛح ٖٓ حُؼـ٤ذ إٔ حُٔزغ حُؼـخف ح٬٣ُِٜص ح٬ُط٢ ٓوطض هٞطٜٖ ٣ؤًِٖ حُٔزغ 

 حُٔٔخٕ حُظ٢ ًٖ ٜٗخ٣ش ك٢ حُوٞس . 

ٍٝأ٣ض ) ٓزغ ٓ٘ز٬ص ه٠َ ( ٣ؤًِٖ ٓزغ ٓ٘ز٬ص أهَ ) ٣خرٔخص ( ) ٣خ أ٣ٜخ ح٬ُٔء أكظ٢ٗٞ ( ٧ٕ طؼز٤َ حُـ٤ٔغ 

 ٝحكي ٝطؤ٣ِٝٚ ٢ٗ ٝحكي  ) إ ً٘ظْ َُِإ٣خ طؼزَٕٝ ( كظل٤َٝح ُْٝ ٣ؼَكٞح ُٜخ ٝؿٜخً .

 

 فبئدة :
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ٌٛح ح١ٌُ ٍأٟ ٓزغ روَحص ٓٔخٕ ٝٓزغ إ حَُإ٣خ حُٜخُلش حُلن ٌٖٓٔ إٔ ٣َحٛخ حٌُخكَ  ٌُٖ ٗخىٍحً ٧ٕ حُِٔي 

ٓ٘ز٬ص ٌٛٙ ٍإ٣خ كن طل٤َٔٛخ كَٜ كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ٣َٟ حٌُخكَ حَُإ٣خ  حُٜخُلش ٌُٖٝ ٗخىٍ اٗٔخ أًؼَ ٓخ 

 ٣َٟ حَُإ٣خ حُٜخُلش حُٔئٖٓ .

 

 ّ/ ٓخ ًح ٍى ػ٤ِٚ ح٬ُٔء ؟

خ ٫ ٣ؼِٕٔٞ ٝطؼٌٍ ْٜٓ٘ ػْ هخُٞح أٟـخع أك٬ّ ( أ١ أك٬ّ ٫ كخَٛ ُٜخ ٫ٝ طؤ٣َٝ ُٜخ ٌٝٛح ؿِّ ْٜٓ٘ رٔ) 

هخُٞح ) ٝٓخ ٗلٖ رظؤ٣َٝ ..( أ١ ٫ ٗؼزَ ا٫ حَُإ٣خ ٝأٓخ ح٧ك٬ّ حُظ٢ ٢ٛ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ أٝ ٖٓ كي٣غ حُ٘لْ كبٗخ 

 ٫ ٗؼزَٛخ .

 كـٔؼٞح ر٤ٖ حُـَٜ ٝحُـِّ رؤٜٗخ أٟـخع أك٬ّ ٝح٩ػـخد رخُ٘لْ .

 ّ/ ػ٠ِ ٓخًح ٣يٍ ًُي ؟

 أٟـخع أك٬ّ ح٩ػـخد رخُ٘لْ رل٤غ أْٜٗ ُْ ٣وُٞٞح ٫ ٗؼِْ طؤ٣ِٜٝخ .ؿٔؼٞح ر٤ٖ حُـَٜ ٝحُـِّ رؤٜٗخ 

ٌٝٛٙ ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ٫ ٣٘زـ٢ ٧َٛ حُي٣ٖ , ٝأ٠٣خً ُطلخً ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٤ُٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٧ٗٚ ُٞ ػزَٛخ ٖٓ 

 ؿ٤َ إٔ ٣ؼَٟٜخ ػ٠ِ هٞٓٚ ٝػِٔخثْٜ ك٤ؼـِٝح ػٜ٘خ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ًُي ٝهغ .

َّ ٝح٩كٔخٕ ا٠ُ هٞحٙ أٛل٤خثٚ ٤ًق ًُي ؟ ّ/ ٓزلخٗٚ هل٤ض أُطخكٚ  ٝىهض ك٢ ا٣ٜخٍ حُز

ًخٕ حُِٔي ٜٓظٔخً ُٔؼَكش حَُإ٣خ ٝكَٔص ػ٠ِ ٣ي ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رؼيٓخ ػـِٝح ػِٔخثٚ ِٝٓجٚ ػٖ طل٤َٔٛخ 

 رويٍ ٖٓ هللا كظ٠ ٣َٞٛ اكٔخٗٚ ا٠ُ ٤ُٝٚ ٝٛل٤ٚ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ .

 ٤َٔ حَُإ٣خ ؟ّ/ ٖٓ ح١ٌُ ىُْٜ ػ٠ِ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ُظل

) ٝهخٍ ح١ٌُ ٗـخ ٜٓ٘ٔخ ( أ١ ٖٓ حُلظ٤٤ٖ ٝٛٞ ح١ٌُ ٍأٟ أٗٚ ٣ؼَٜ هَٔحً ٝٛٞ ح١ٌُ أٝٛخٙ ٣ٞٓق ٧ٕ ٣ًٌَٙ 

 ػ٘ي حُِٔي .

) ٝحّىًَ رؼي أٓٚ ( طًٌَ ٣ٞٓق ٝٓخ ؿَٟ ُٚ ٖٓ طؼز٤َ ٍإ٣خٙ ٝٓخ ٝٛخٙ رٚ ٝػِْ أٗٚ ًل٤َ رظل٤َٔ حَُإ٣خ رؼي 

 .ٓيس ٖٓ ح٤ُٖ٘ٔ 

رظؤ٣ِٝٚ كؤٍِٕٓٞ ( ا٠ُ ٣ٞٓق ٧ٓؤُٚ ػٜ٘خ كؤٍِٓٞٙ كـخء ا٤ُٚ كِْ ٣ؼ٘لٚ ٣ٞٓق ػ٠ِ ٤ٔٗخٗٚ رَ  كوخٍ ) أٗخ أٗزجٌْ

 حٓظٔغ ٓخ ٓؤُٚ ػ٘ٚ ٝأكزخرٚ ػٖ ًُي .

 )٣ٞٓق أ٣ٜخ حُٜي٣ن ( أ١ ًؼ٤َ حُٜيم ك٢ أهٞحُٚ ٝأكؼخُٚ .

 ) أكظ٘خ ك٢ ٓزغ روَحص ٓٔخٕ ( كبْٜٗ ٓظ٘ٞهٕٞ ُظؼز٤َٛخ ٝهي أٛٔظْٜ .

 حعبٍس السؤٌب :
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حُٔ٘ز٬ص حُو٠َ رؤٜٖٗ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ٓوٜزخص ٝحُٔزغ حُزوَحص كؼزَ ٣ٞٓق حُٔزغ حُزوَحص حُٔٔخٕ ٝحُٔزغ  ـ

حُؼـخف ٝحُٔزغ حُٔ٘ز٬ص ح٤ُخرٔخص رؤٜٖٗ ٤ٖ٘ٓ ٓـيرخص ُٝؼَ ٝؿٚ ًُي ٝهللا أػِْ إٔ حُوٜذ ٝحُـيد ُٔخ 

ؿ٬ُٜخ ٝحُـيد  ًخٕ ٓز٤٘خً ػ٤ِٚ ٝأٗٚ اًح كَٜ حُوٜذ ه٣ٞض حٍُِٝع ٝحُلَع ٝكٖٔ ٓ٘ظَٛخ ًٝؼَص

رخُؼٌْ ٖٓ ًُي ًٝخٗض حُزوَحص ٢ٛ حُظ٢ ػَٔص ػ٤ِٜخ ح٧ٍٝ ٝطٔو٠ ػ٤ِٜخ حُلَٝع ك٢ حُـخُذ ٝحُٔ٘ز٬ص 

٢ٛ أػظْ ح٧هٞحص ٝأك٠ِٜخ ػزَٛخ رٌُي ُٞؿٞى حُٔ٘خٓزش كـٔغ ُْٜ ك٢ طؤ٣ِٜٝخ ر٤ٖ حُظؼز٤َ ٝح٩ٗخٍس ُٔخ 

 ُـيد كوخٍ ..ٖٓ حُظير٤َ ك٢ ٢٘ٓ حُوٜذ ا٠ُ ٢٘ٓ ح٣ٝٔظؼيٕٝ رٚ  ٣لؼِٞٗٚ 

 ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٓخ ٣لؼِٞٗٚ :

) ك٢ ٓ٘زِٚ (  حطًَٞٙأ١ ) طٍِػٕٞ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ىأرخ ( أ١ ٓظظخرؼخص ) كٔخ كٜيطْ ( ٖٓ طِي حٍُِٝع ) كٌٍٝٙ ( 

ا٤ُٚ ) ا٫ ه٬٤ًِ ٓٔخ طؤًِٕٞ ( أ١ ىرَٝح أ٠٣خً أًٌِْ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ حُوٜزش ٤ٌُٖٝ  ح٫ُظلخص٧ٗٚ أرو٠ ُٚ ٝأرؼي ػٖ 

 ه٬٤ًِ ٤ٌُؼَ ٓخ طيهَٕٝ ٣ٝؼظْ ٗلؼٚ ٝٝهؼٚ .

) ٓزغ ٗيحى ( أ١ ٓـيرخص ؿيحً ) ٣ؤًِٖ ٓخ هيٓظْ ُٜٖ  حُٔوٜزخص) ػْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼي ًُي ( رؼي طِي ح٤ُٖ٘ٔ حُٔزغ 

ٖٓ حُظوي٣ْ ُٜٖ ) ػْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼي  ٤َحً ) ا٫ ه٬٤ًِ ٓٔخ طلٜٕ٘ٞ ( طٔ٘ؼٞٗٚ( ٣ؤًِٖ ؿ٤ٔغ ٓخ حىهَطٔٞٙ ُٝٞ ًخٕ ًؼ

ًُي ( رؼي ح٤ُٖ٘ٔ حُ٘يحى ) ػخّ ك٤ٚ ٣ـخع حُ٘خّ ....( أ١ ك٤ٚ طٌؼَ ح٧ٓطخٍ ٝح٤ٍُٔٞ ٝطٌؼَ حُـ٬ص ٝط٣ِي ػ٠ِ 

ام الخصب، مع أنو غير ونحوه زيادة على أكلهم، ولعل استداللو على وجود ىذا العأهٞحطْٜ كظ٠ أْٜٗ ٣ؼَٜٕٝ حُؼ٘ذ 
مصرح بو في رؤيا الملك، ألنو فهم من التقدير بالسبع الشداد، أن العام الذي يليها يزول بو شدتها،.ومن المعلوم أنو ال يزول 

 رظؤ٣َٝ ٝأهزَْٛ ٝحُ٘خّ, حُِٔي ا٠ُ حٍَُٓٞ ٍؿغ كِٔخ الجدب المستمر سبع سنين متواليات، إال بعام مخصب

  .حُلَف أٗي رٜخ ٝكَكٞح ًُي, ٖٓ ػـزٞح َُِإ٣خ, ٣ٞٓق

 أػـذ رٚ حُِٔي ٝكَف رٜخ أٗي حُلَف :

( ٍَ هَخ ِِيُ  َٝ َٔ ُْ ِٚ  حْثظ٢ُِٗٞ ح خ رِ َّٔ ٍُ  َؿخَءُٙ  كََِ ٞ ُٓ ََّ  ....( حُ

 ّ/ إ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ حٓظ٘غ ٖٓ حُٔزخىٍس ُِوَٝؽ ُٔخًح ؟

 رَحءطٚ طظز٤ٖ كظ٠ حُوَٝؽ, ا٠ُ حُٔزخىٍس ػٖ حٓظ٘غ حُِٔي, ػ٘ي رخُل٠ٍٞ ٝأَٓٙ حٍَُٓٞ ٣ٞٓق ؿخء كِٔخ

 .حُظخّ ٍٝأ٣ٚ ٝػوِٚ ٛزَٙ ٖٓ ٌٝٛح حُظخٓش,

 ّ/ ٓخًح هخٍ ٍَُِٓٞ ؟

ِؿغْ )  ٍْ رِّيَ  ا٠َُِ ح ُُْٚ . ) حُِٔي رٚ ٣ؼ٢٘(  ٍَ ؤَ ْٓ خ كَخ َٓ  ٍُ سِ  رَخ َٞ ْٔ َٖ  ح٬ُط٢ِ حُِّ٘ َّٖ  هَطَّْؼ  ٗؤٜٖٗ ٓخ حٓؤُٚ: أ١(  أ٣َِْي٣َُٜ

 .ٓظ٠ق ظخَٛ أَٖٓٛ كبٕ ٝهٜظٜٖ,

خ: ) ٝهخٍ حُِٔي, كؤك٠َٖٛ َٓ  َّٖ ٌُ ًْ )  ٗؤٌٖٗ: أ١(  َهْطزُ َّٖ  اِ ْىطُ َٝ ح ُٓقَ  ٍَ ُٞ٣  ْٖ ِٚ  َػ ِٔ ٣َ٣ذ؟ ٓخ ٓ٘ٚ ٍأ٣ظٖ كَٜ(  َْٗل  

أٗٚ ََّ َٖ )  ٝ كز ِْ َٕ  هُ ِ  َكخ خ هلِلَّ َ٘خ َٓ ْٔ ِٚ  َػِِ ْٖ  َػ٤َِْ  ػ٤ِٚ ط٘ز٢٘ ح١ٌُ حُٔزذ ُحٍ كل٤٘جٌ ًؼ٤َ, ٫ٝ ه٤َِ ٫: أ١(  ُٓٞءٍ  ِٓ

 .حُؼ٣ِِ حَٓأس ػ٘ي ٓخ ا٫ ٣زن ُْٝ حُظٜٔش,
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أَسُ  هَخَُضِ )  كـ  ََ ْٓ ِِ  ح ٣ ِِ َُْؼ  ....(ح

 ُْ: أ١ رخُـ٤ذ, أه٘ٚ ُْ أ٢ٗ ٣ٞٓق, ٍحٝىص أ٢ٗ أهٍَص ك٤ٖ أ٢ٗ ٤ُؼِْ: أ١ ُٝؿٜخ رٌُي َٓحىٛخ إٔ ٣لظَٔ

 .كَحٗٚ ػ٤ِٚ أكٔي ُْٝ حَُٔحٝىس, ٓـَى ا٫ ٢ِّ٘ٓ ٣ـَ

 فبئدة :

  َػْأ٫ًٝ أهَؿ٢ٗٞ  ٣وَ ٣ُْٞٓق  أ١ إٔإٔ حُ٘وٚ ح١ٌُ ًٛذ ٤ُٞٓق ػِٔٚ ٣ٞٓق ٖٓ ؿ٤َ ٓوخر 

 , كزٌٍ ٣ٞٓق حُؼِْ ر٬ ٓوخرَ .طؤ٣َٝ حَُإ٣خ  ٓخ ٛٞأهزًَْ 

  ٍُٔخًح ؟ ٓخ ك٤ٜخإٔ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٖٓ أٍٛٞ ح٫هظٜخى ٝكلع حُٔخ 

 ) هخٍ طٍِػٕٞ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ....(

ك٢ ٓ٘زِٚ ٝاًح ك١َ حُلذ ٓؼَٝ ُِظِق أًؼَ ٓٔخ اًح طَى ك٢ حُٔ٘زَ ٌُُي هخٍ ًٍٝٙ ٧ٗٚ هخٍ ًٍٝٙ 

ٝح٧هٌ ٖٓ أ٣خّ حَُهخء ٣٧خّ حُ٘يس  ح٫كظ٤خ١ك٢ ٓ٘زِٚ ٧ٗٚ أكلع ) ا٫ ه٤َِ ٓٔخ طؤًِٕٞ ( اًحً ٫ ري ٖٓ 

ٍٛٞ  كخ٥ٕ طؤًِٕٞ ه٤َِ ٓ٘ٚ ٝحُزخه٢ ٣وِٕ ) ػْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼي ًُي ٓزغ ٗيحى ٣ؤًِٖ ...( ٌٛٙ أ

 . ح٫هظٜخى

حٗظَ ٤ًق إ حُ٘زٞس ك٤ٜخ طوط٢٤ ُِٔٔظوزَ , ٝٓٞحؿٜش ُِلخ٫ص حُطخٍثش ك٤ٜخ , كخُٔزغ حُٔ٘ٞحص 

حُؼـخف طؤهٌ ٓؼ٬ً ٖٓ حُٔزغ حُٔ٘ٞحص حُظ٢ هزِٜخ ٤ًق ٣ٌٕٞ حُظو٣ِٖ ٤ًٝق طؤْ ح٤ٗ٧خء ػ٠ِ ًَ 

 ٓي حُلخؿش . طيهَ ح٤ٗ٧خء ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ٓ٘ش رل٤غ ٣لَٜٓ٘ش , ًَٝ ٓ٘ش ُٜخ ٤ٜٗذ رل٤غ 

  ٤ًق ػَف ٣ٞٓق أٗٚ ٤ٓؤط٢ ػخّ ٍهخء ٣ؼ٢٘ هخٍ ) ٓزغ روَحص ٓٔخٕ ( كَٔٛخ ٣ٞٓق ٓزغ ٓ٘ٞحص

 ٍهخء ػْ ٓزغ ٓ٘ٞحص ٗيس ٖٓ أ٣ٖ  كْٜ ٣ٞٓق رؤٗٚ ٤ٓؤط٢ رؼي ًُي ػخّ ك٤ٚ ٣ـخع حُ٘خّ ؟

ٛخٍص ػخّ ؿيد ٝهل٢ ٓخ  ٘ٔه٤َ إٔ ٌٛح ٓٔخ كٜٔٚ هللا ٤ُٞٓق ٝػِٔٚ ا٣خٙ ٧ٗٚ ُٞ ًخٕ ػخّ ٍهْ 

ٓزغ روَحص ٣ِِٛش ٝٓزغ ٓ٘ز٬ص ٣خرٔخص ًخٗض ٛخٍص ػٔخٕ ٓ٘ز٬ص ٝروَحص ِٛحٍ كِٔخ ٍأٟ ٓزؼش 

ػْ ٓزؼش ٓؼ٘خٙ إٔ ح١ٌُ رؼيٛخ ٤ُْ ؿيد ٝا٫ ٛخٍص ػٔخ٤ٗش كٌٜح ٖٓ ىهخثن حُلْٜ ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ٝٓٔخ 

 ػِٔٚ هللا ٤ُٞٓق .

  ٔـظٔغ ٗظ٤لخَ , كٔؼ٬ً ٣ٞٓق ًخٗض ٤ُوَؽ ا٠ُ حُ رَحءطٚإٔ حُٔظِّٞ ٫ ٣وَؽ ٖٓ حُٔـٖ ا٫ اًح ػزظض

ٓٔؼظٚ ر٤ٖ حُ٘خّ ِٓطوش رخُ٘خثؼخص ) ػْ ريح ُْٜ ٖٓ رؼي ٓخ ٍأٝح ...( أٗخػٞح ػ٤ِٚ حُظْٜ حُزخ١ِش ٝهخُٞح 

أٗٚ ٍحٝى حَٓأس حُؼ٣ِِ , ك٬ ري أ٫ًٝ إٔ طؼزض رَحءطٚ أٓخّ حُ٘خّ , كويٍ هللا ٍإ٣خ حُِٔي كظ٠ ٣لَٔٛخ 

خكجٚ , كـخءٙ ٍٍٓٞ ٌَحءطٚ , كِٔخ كَٔ ٣ٞٓق حَُإ٣خ أٍحى حُِٔي إٔ ٣٣ٞٓق , ٝطٌٕٞ ٓززخً ك٢ اػ٬ٕ ر

حُِٔي ٤ُوَؿٚ ٖٓ حُٔـٖ , ٌُٖ ٣ٞٓق ٍكٞ ُْٝ ٣وَؽ ػ٠ِ حُلٍٞ , ٝحُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

هخٍ : ) ٍكْ هللا أه٢ ٣ٞٓق ُٞ ً٘ض ٌٓخٗٚ ٧ؿزض حُيحػ٢ ( ك٤ٞٓق ٗظَ ٗظَس رؼ٤يس ُْ ٣ٌٖ ٛٔٚ 

ٝا٬ٛف ٓٔؼظٚ , كوخٍ ) حًٛذ ا٠ُ ٍري كٔؤُٚ  رَحءطًٚخٕ ٛٔٚ اػ٬ٕ  حُوَٝؽ ٖٓ حُٔـٖ كو٢ ٌُٖ

ٓخ رخٍ حُ٘ٔٞس ...( كخػظَكض حَٓأس حُؼ٣ِِ ٝرخُظخ٢ُ ػزظض رَحءس ٣ٞٓق أٓخّ حُ٘خّ ُٝحىص ٌٓخٗظٚ ػ٘ي 

 كوخٍ حثظ٢ٗٞ رٚ حٓظوِٜٚ ُ٘ل٢ٔ .حُِٔي 

 الخفسٍس المىضىعً :

 (ٖ٘-ٖ٘) ح٣٥ش ٖٓ حُوخْٓ حُٔوطغ
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  حُٔـٖ ٝٓل٘ش ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق -

 كزخٙ رٔخ ٣ٞٓق ػ٠ِ هللا ٗؼٔش ُظًٌَ ح٣٥خص ؿخءص ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق رخُٔـٖ حَُأ١ حٓظوَ إٔ رؼي -

 . هللا ا٠ُ ٝحُيػٞس حُوخُٚ حُظٞك٤ي َُ٘٘ حُ٘ؼٔش طٞظ٤ق ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٓغ حَُإٟ طؤ٣َٝ ٖٓ

 

 اللمسبث البٍبوٍت :

 (:ٖٔ) آ٣ش

 خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حٌَُٔ ٛٞ ٓخ َّٔ َؼضْ  كََِ ِٔ َٓ  َّٖ ِٛ َِ ٌْ َٔ  حٌَُٔ؟ طؼخ٠ُ هللا ٓٔخٙ ُٝٔخًح( رِ

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى)

ٝح.)٣َطزٚ ح٢ُ٘ء ٣يرَ إٔ حُظير٤َ, ٓؼ٘خٙ حُِـش ك٢ حٌَُٔ ٧ٕ َُ ٌَ َٓ َٝ  ََ ٌَ َٓ َٝ  ُ ُ  هللاَّ هللاَّ َٝ  َُ َٖ  َه٤ْ ٣َِ ًِ خ َٔ ُْ  آٍ( ٗ٘) ح

 طير٤َحً  ًخٕ ٛٞ حُ٘ٔٞس ٛئ٫ء هخُظٚ ح١ٌُ ح٬ٌُّ كٌٜح. حُٔير٣َٖ ه٤َ ٝٛٞ ٣يرَّ ٝؿَ ػِ ٝهللا ىرَٝح ْٛ( ػَٔحٕ

 حُلوي ٍٛٞ ٖٓ حٍُٜٞس ٌٛٙ ٣ؼط٢ ٫( ر٬ٌٜٖٓ ٓٔؼض ُٔخ)  هخٍ ُٝٞ. إً ٌَٓ كٜٞ ا٤ُٜخ ُ٪ٓخءس ٜٖٓ٘

 ٣وخرَ ٌَٓ: آهَ طير٤َحً  ىرَص أ٠٣خً  ٢ٛ( رٌَٜٖٔٛ) هخٍ ُٔخ ٌُٖ. ٜٓ٘خ ٝح٤َُ٘ ا٤ُٜخ ُ٪ٓخءس ٝحُظوط٢٤ ٝحُِئّ

 .ٌَٓحً 

  (: ٕٖ) آ٣ش

 (َُِٖج َٝ  ْْ َُّ  َْ خ ٣َْلَؼ َٓ  ُٙ َُ ُٓ َّٖ  آ َ٘ ـَ ْٔ ًٌُٞٗخ ٤َُُ َ٤َُ َٝ  َٖ ِّٓ  َٖ ٣َِ خِؿ َّٜ  ك٢ حُٕ٘ٞ ط٘ي٣ي ر٤ٖ حُلَم ٓخ( ٣ٞٓق( ٕٖ) حُ

  ٤ٌُٞٗخ؟ ك٢ ٝطول٤لٜخ ٤ُٔـٖ٘

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

َّٖ ) هل٤لش, ٝحُؼخ٤ٗش ػو٤ِش ح٠ُٝ٧ حُظ٤ًٞي ٕٗٞ ٌٛٙ َ٘ ـَ ْٔ ًٌُٞٗخ) ٝ حُؼو٤ِش حُظ٤ًٞي ٕٗٞ ٌٛٙ( ٤َُُ َ٤َُ  حُظ٤ًٞي ٕٗٞ ٌٛٙ( َٝ

. حُظ٤ًٞي طٌَحٍ رٔؼخرش حُٕ٘ٞ طٌَحٍ ٧ٕ حُول٤لش ٖٓ آًي حُؼو٤ِش حُظ٤ًٞي ٕٗٞ إٔ حُِـش ك٢ ٝحُٔؼَٝف حُول٤لش

َّٖ ) حُلؼَ كل٢ ٤ٖٗٞٗ ػٖ ػزخٍس ٢ٛ حُؼو٤ِش حُٕ٘ٞ َ٘ ـَ ْٔ  حُلظق ػ٠ِ حُٔز٤٘ش ح٤ِٛ٧ش حُلؼَ ٕٗٞ ٗٞٗخص ػ٬ع( ٤َُُ

 ٓزذ. حُظ٤ًٞي طٌَحٍ رٔؼخرش حُٕ٘ٞ كظٌَحٍ ٗٞٗخٕ ٧ٜٗٔخ حُول٤لش ٖٓ آًي حُؼو٤ِش حُظ٤ًٞي ٕٝٗٞ حُؼو٤ِش حُظ٤ًٞي ٕٝٗٞ

ٖ, حُؼو٤ِش رخُٕ٘ٞ كـخءص حُٔـٖ ػ٠ِ أًيص ٢ٛ أٜٗخ ح٫هظ٤خٍ ـِ ُٔ  ط٣َي ٝاٗٔخ حُٜخؿ٣َٖ ٖٓ طَىٙ ُْ ٢ٛ ك

 حُؼو٤ِش حُظ٤ًٞي ٕٗٞ إً. ططِزٚ ٓخ ٣٘لٌ ٍرٔخ ٓـ٘ٚ ٝاٗٔخ اٛخٗظٚ ط٣َي ٫ ٢ٛٝ خٗشح٩ٛ ٣ؼ٢٘ حُٜـخٍ. ٓـ٘ٚ

 ح٣٥ش ٣ٞٓق ٍٓٞس ٝك٢. ح٧َٓ كؼَ ٝػ٠ِ ٓؼ٤٘ش ر١َٝ٘ ح٠ُٔخٍع حُلؼَ ػ٠ِ طيهَ حُلؼَ رظ٤ًٞي طٞك٢

 ٤ُٝٔض حُؤْ ٫ّ ٢ٛ ٝح٬ُّ ُِٔٔظوزَ حُلؼَ طوِٚ حُظ٢ حُظ٤ًٞي ٕٗٞ حُٕ٘ٞ( حُٜخؿ٣َٖ ٖٓ ٤ٌُٝٞٗخً  ٤ُٔـٖ٘)

 .ٛ٘خ حُظ٤ًٞي ٫ّ

َُجِٖ: )حٓظطَحى َٝ  ْْ َُّ  َْ خ ٣َْلَؼ َٓ  ُٙ َُ ُٓ َّٖ  آ َ٘ ـَ ْٔ ًٌُٞٗخ ٤َُُ َ٤َُ َٝ  َٖ ِّٓ  َٖ ٣َِ خِؿ َّٜ  ٓئًيس ٤ُٔـٖ٘ إٔ رزخ٢ُ هطَ( ٣ٞٓق( ٕٖ) حُ

ًٌُٞٗخ) ٣ئًي ُْٝ ٤ٓٔـ٘ٞٗٚ أ٤ًي ٧ْٜٗ حُؼو٤ِش رخُٕ٘ٞ َ٤َُ َٝ  َٖ ِّٓ  َٖ ٣َِ خِؿ َّٜ  كٌُِي حُٜخؿ٣َٖ ٖٓ ٣ٌٕٞ ُٖ ٧ٗٚ( حُ
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 ػ٠ِ طويٍ ٝاٗٔخ ػ٤ِٚ طويٍ ُٖ ٧ٜٗخ ؿ٣َٖخحُٜ ٖٓ ٤ٌُٖٞٗ طوَ ُْ  ٣ٞٓق َٓٔظوز ٓغ رظ٘خٓذ رٔخ ؿخءص

 . حُٜخؿ٣َٖ ٖٓ ٣ٌٕٞ ُٖ َٜٓ ػ٣ِِ ٤ٜ٤َٓ ٝاٗٔخ ٓٔظوزِٚ كو٤وش طٌٕٞ ُٖ أٜٗخ ًٔخ حُٔـٖ

 هَخَُضْ ) ح٣٥ش ك٢( ًُي) ح٩ٗخٍس حْٓ حٓظويحّ ى٫ُش ٓخ  َّٖ ٌُ ُِ ٌَ ١ٌِ كَ ٢ِ حَُّ ظَُّ٘٘ ْٔ ُُ  ِٚ  حْٓ ريٍ( ٣ٞٓق( ٕٖ) ك٤ِ

 ٌٛح؟ ح٩ٗخٍس

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٛٞ ر٤ٜ٘ٔخ حُلَم ٣ز٤ٖ ٝح١ٌُ حٌُّ ك٢ ٣ٔظؼَٔ ٝأك٤خٗخً  حُظؼظ٤ْ ك٢ ٣ٔظؼَٔ أك٤خٗخً  ح٫ْٓ ٗلْ ح٩ٗخٍس حْٓ

ح) حٌُّ ك٢ ٣ٝٔظؼَٔ" آخّ ُِٔظو٤ٖ ح١ٌُ ٌٛح" ٝحُؼ٘خء حُٔيف ك٢ طٔظؼَٔ( ٌٛح) ًِٔش. ح٤ُٔخم ٌَ ١ٌِ أََٛ ُ  رََؼغَ  حَُّ  هللاَّ

 ٫ًُٞٓ  ؿٔغ ٝٛئ٫ء ًُي ؿٔغ أُٝجي" رٔؼِْٜ كـج٢٘ آرخث٢ أُٝجي" حُٔيف ك٢ طٔظؼَٔ( ًٌُي( )حُلَهخٕ( ٔٗ) ٍَ

َّٖ  هَخَُضْ ) ح٩ٗخٍس أٓٔخء ٖٓ( طِي)ٝ ح٩ٗخٍس أٓٔخء ٖٓ( ًُي. )ٝحٌُّ ٌٛح, ٌُ ُِ ٌَ ١ٌِ كَ ٢ِ حَُّ ظَُّ٘٘ ْٔ ُُ  ِٚ ( ٣ٞٓق( ٕٖ) ك٤ِ

 . ٝح٤ُٔخم ح٫ٓظؼٔخٍ ًُي ر٤ٖ ٤ٔ٣ِ ح١ٌُ كٜ٘خ طًٌَٙ إٔ ط٣َي ٫ حُزؼ٤ي ٌٛح طوٍٞ حٌُّ ك٢ ٣ٌٕٞ ٝأك٤خٗخً  طؼظ٤ْ,

 طِي طوٍٞ حُٔوخ١َذ ًخٕ أ٣خً  حًٌَُٔ حُٔلَى ك٢ طٌٕٞ ح٠ُٝ٧: ُـظخٕ ك٤ٚ هطخد كَف ط٠ٔٔ حٌُخف ٌٛٙ:طٌِٔخ

 طِيِ  ٗوٍٞ رلٔذ حُوطخد كَف طـؼَ إٔ حُؼخ٤ٗش ٝحُِـش ؿٔغ, أٝ حػ٤ٖ٘ أٝ ٝحكي حُٔوخ١ذ ًخٕ ٓٞحء حُ٘ـَس

  هخٍ ٓؼِٔخ حُ٘ـَس

ٍَ ) حَٓأس حُٔوخ١َذ ًخٗض ُٞ:  طِيِ  ُِيِ  هَخ ٌَ ًَ  ٍَ رُّيِ  هَخ ٍَ (ٕٔ )ْ٣َٓ.) 

حِٗيَ  حِٗيَ :) ًَ ٌَ ِٕ  كَ َٛخَٗخ َْ ٖ رُ رِّيَ  ِٓ  .ُِٔوخ١ذ( ى)ٝ ُِزَٛخ٤ٖٗ( ًحٕ) حػ٘خٕ رَٛخ٤ٖٗ( حُوٜٚ( ٕٖ) ٍَّ

خ َٔ ٌُ ُِ خ:) ًَ َٔ ٌُ ُِ خ ًَ َّٔ ِٓ ٢ِ٘ َٔ ر٢ِّ َػَِّ  .هخُٚ ح١ٌُ ٣وٜي ٌُ٘ٚ ًُي ٣وٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ( ٣ٞٓق( 7ٖ) ٍَ

 َّٖ ٌُ ُِ َّٖ  هَخَُضْ :) ًَ ٌُ ُِ ٌَ ١ٌِ كَ ٢ِ حَُّ ظَُّ٘٘ ْٔ ُُ  ِٚ ّٖ )ٝ ٤ُٞٓق اٗخٍس( ًُي( )٣ٞٓق( ٕٖ) ك٤ِ  ٌٛٙ إً. ُِ٘ٔٞس هطخد كَف( ًُ

 . حُٔوخ١َز٤ٖ كخُش ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٝٔ ىحثٔخً  حُٔلَى حًٌَُٔ كخُش ك٢ ٗـؼِٚ إٔ ٣ٌٖٔ هطخد كَف ٛٞ حٌُخف

 (:ٖٙ) آ٣ش

 ٝأٗزؤ؟ ٗزؤ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى)

 ٝٗزّخ ٝأػِْ ػِّْ ٓؼَ كّؼَ ٖٓ أهَٜ ُِٖٓ ؿخء اًح أكؼَ ك٤ٌٕٞ حُلؼَ ٗلْ ٝأكؼَ كّؼَ ر٤ٜـظ٢ حُلؼَ ؿخء اًح

ؤَُٗزِّجُيَ ) حٌُٜق ٍٓٞس ك٢.  ٝأٗزؤ َٓ  َِ ٣ِٝ
خ رِظَؤْ َٓ  ْْ ظَِطغْ  َُ ْٔ ِٚ  طَ ح َػ٤َِْ ًَ ْز  ٧ٕ ٗزّؤ ٖٓ طز٤٤ٖ ٝاٗٔخ اٗزخءً  ٤ُْ ٌٛح((.71) َٛ

ؤَُٗزِّجُيَ . )ٓوظَٜس ٤ُٔض ك٢ٜ( حُـيحٍ أٓخ حُـ٬ّ, أٓخ حُٔل٤٘ش, أٓخ) ًؼ٤َ ٬ًّ ك٤ٜخ  ٓخ ٓ٘يىس رخُظ٘ي٣ي ؿخءص( َٓ

ِٚ  َٗزِّْجَ٘خ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ًٔخ ٟٓٞؼخً  ٝأٍرؼ٤ٖ ٓظش ك٢ ؿخءص حُ٘زؤ ٖٓ كّؼَ ٣ؼ٢٘ ح٠ُّٔؼلش. ٓؤٗزجي هخٍ ِِ٣ ِٝ
 رِظَؤْ

حىَ  اَِّٗخ ََ َٗ  َٖ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ  َٗكخً  ٣َ٣يٕٝ ْٝٛ ٓوظَٜس أٗزج٘خ ٣وَ ُْٝ حَُإ٣خ ػٖ رخُظل٤َٜ َٗف ك٤ٜخ ٧ٕ(( ٖٙ) ح

 ً٬ ّٜ  . َُِإ٣خ ٓل
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 ٣ٞٓق؟ ٍٓٞس ك٢( ٤ٌٓ٘خ ٜٖٓ٘ ٝحكيس ًَ ٝآطض) ك٢ ٝأػطض آطض ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى)

 ٣ٜظِ ٛٞحء ٓـَى ٛٞ ٝح٧ُق ٝح٧ُق حُؼ٤ٖ: ٝأػط٠ آط٠ ر٤ٖ حُلَم إٔ ٝهِ٘خ. أػطض هخٍ ٓخ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢

 أهٟٞ كخُؼ٤ٖ. كؤهٟٞ ٓؼ٤ّٖ ٓوَؽ ُٝٚ حُٞطَحٕ ٓؼٚ ٣ٜظِ ٝٓـٍٜٞ كِو٢ كَف حُؼ٤ٖ أُلخً, ك٤ٌٕٞ حُٞطَحٕ ٓؼٚ

 حُو١ٞ حُلَف كخكظخؽ ػظ٤ْ ٢ٗء حٌُٞػَ( حٌُٞػَ أػط٤٘خى اٗخ) هخٍ ه١ٞ ٢ٗء ػٖ طٌِْ ُٔخ ٌُُٝي ح٬ُّ ٖٓ

 . ٝح٤ُِٖ حَُهش ٖٓ ٗٞع ك٤ٜخ ٝآط٘خ آط٤٘خ ٌُٖ

 (:7ٖ) آ٣ش

 طؼخ٠ُ هخٍ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ( ٍَ خ ٫َ  هَخ َٔ ٌُ ٌّ  ٣َؤْط٤ِ ِٚ  ١ََؼخ هَخِٗ َُ َْ خ ا٫َِّ  طُ َٔ ٌُ ِٚ  َٗزَّؤْطُ ِِ٣ ِٝ
ََ  رِظَؤْ خ إَٔ هَْز َٔ ٌُ  ٓخ(( 7ٖ) ٣َؤْط٤ِ

 ٣ٝؤط٤ٌَٔخ؟ ٣ؤط٤ٌِٔخ ر٤ٖ حُلَم

 (حُٔخَٓحث٠  كخَٟ.ى)

خ ٫َ ) َٔ ٌُ خ إَٔ) ٓوّيٍس, ٝح٠ُٔش ٗخك٤ش ٫ٝ َٓكٞع, ٠ٓخٍع كؼَ ٌٛح( ٣َؤْط٤ِ َٔ ٌُ  ُٞؿٞى رخُلظلش ٜٓ٘ٞد ٌٛح( ٣َؤْط٤ِ

 . حُ٘خك٤ش ٫ ُٞؿٞى َٓكٞع ٝح٧ٍٝ حُ٘خٛزش( إٔ)

 ح٣٥ش ك٢( ْٛ) طٌَحٍ ى٫ُش ٓخ (ُْٛ سِ  َٝ ََ ْْ  رِخ٥ِه ُٛ  َٕ ٝ َُ خكِ  ُْ ح٧ػَحف ٍٓٞس ك٢ ر٤٘ٔخ( ٣ٞٓق( 7ٖ) ًَ

ٌٍَ٣ (ْٛ( ) َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ٝ يُّ ُٜ َِ  َػٖ ٣َ ز٤ِ ََٜٞٗخ هللّاِ  َٓ ـُ ٣َْز ًؿخ َٝ َٞ ُْٛ ِػ سِ  َٝ ََ َٕ  رِخ٥ِه ٝ َُ خكِ  ؟((٘ٗ) ًَ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 أْٛ ٖٓ(. ْٛ) ًًَِ ػيّ ٖٓ آًي( ًخكَٕٝ ْٛ. )حُظ٤ًٞي ٣ل٤ي حُظٌَحٍ حُظٌَحٍ؟ ُٔخًح حُ٘ل١ٞ حُلٌْ ٗؼَف

 ك٢ أ٫ًٝ  حُٔٔؤُش ٟٗٞق. ٓئًيس ٤ُٔض ٝح٧هَٟ ٓئًيس ح٣٥ظ٤ٖ اكيٟ. حُظ٤ًٞي حُِـش ك٢ حُظٌَحٍ أؿَحٝ

َٕ ) ح٧ػَحف ًَّ َ ٌٕ  كَؤ ًِّ َئ ُٓ  ْْ َٖ  َػ٠َِ هللّاِ  َُّْؼَ٘شُ  إَٔ ر٤ََُْٜ٘ ٤ ِٔ َٖ ( ٗٗ) حُظَّخُِ ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ٝ يُّ ُٜ َِ  َػٖ ٣َ ز٤ِ ََٜٞٗخ هللّاِ  َٓ ـُ ٣َْز ًؿخ َٝ َٞ ُْٛ ِػ َٝ 

سِ  ََ َٕ  رِخ٥ِه ٝ َُ خكِ  ٗز٤ٜش آ٣ش ٗؤهٌ. هللا ٓز٤َ ػٖ ٣ٜيٕٝ ح٣ٌُٖ حُظخ٤ُٖٔ ػ٠ِ هللا ُؼ٘ش. طٌَحٍ ىٕٝ ٖٓ(( ٘ٗ) ًَ

ْٖ ) ٛٞى ٍٓٞس ك٢ رٜخ َٓ َٝ  ُْ ِٖ  أَْظَِ َّٔ ِٓ ٟ ََ رًخ هللّاِ  َػ٠َِ حْكظَ ٌِ َُـجِيَ  ًَ ْٝ َٕ  أُ ٞ ُٟ ََ ْْ  َػ٠َِ ٣ُْؼ ِٜ رِّ ٍَ  ٍُ ٣َوُٞ َٜخىُ  َٝ ْٗ  َٛـُئ٫ء ح٧َ

 َٖ ٣ ٌِ رُٞحْ  حَُّ ٌَ ْْ  َػ٠َِ ًَ ِٜ رِّ َٖ  َػ٠َِ هللّاِ  َُْؼَ٘شُ  أ٫ََ  ٍَ ٤ ِٔ َٖ ( 1ٔ) حُظَّخُِ ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ٝ يُّ ُٜ َِ  َػٖ ٣َ ز٤ِ ََٜٞٗخ هللّاِ  َٓ ـُ ٣َْز ًؿخ َٝ َٞ ُْٛ ِػ َٝ 

سِ  ََ ْْ  رِخ٥ِه ُٛ  َٕ ٝ َُ خكِ ًَ (ٔ1 ))ٍ َّ ْٖ ) حٌٌُد هللا ػ٠ِ ح٫كظَحء ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ ُحى: ح٣٥ظ٤ٖ ٫كظ٘خ ُٞ(. ْٛ) ً َٓ َٝ 

 ُْ ِٖ  أَْظَِ َّٔ ِٓ ٟ ََ رًخ هللّاِ  َػ٠َِ حْكظَ ٌِ َٖ ) هخٍ ٝاٗٔخ هخٍ كٔخ ح٠ُٝ٧ ك٢ أٓخ( ًَ ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ٝ يُّ ُٜ َِ  َػٖ ٣َ ز٤ِ ََٜٞٗخ هللّاِ  َٓ ـُ ٣َْز َٝ 

ًؿخ َٞ َٖ ) هخٍ ٛٞى ٍٓٞس ك٢(. ِػ ٣ ٌِ رُٞحْ  حَُّ ٌَ ْْ  َػ٠َِ ًَ ِٜ رِّ َٖ  َػ٠َِ هللّاِ  َُْؼَ٘شُ  أ٫ََ  ٍَ ٤ ِٔ  ػ٠ِ ح٫كظَحء ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ ُحى( حُظَّخُِ

 ىٍؿش ُٚ َٛ هللا ػ٠ِ حٌٌُد ػٞؿخً  ٝرـ٤ٜخ هللا ٓز٤َ ػٖ حُٜي ػ٠ِ ُحى إً. ٍرْٜ ػ٠ِ ًٌٝرٞح حٌٌُد هللا

 ٝحٌٌُد ح٫كظَحء ُحىٝح ٛئ٫ء ٧ٕ ك٤ٚ ٟٝؼض ح١ٌُ حٌُٔخٕ ك٢ ٠ٗؼٜخ( ْٛ) ٠ٗغ إٔ أٍىٗخ ُٞ. ٬ً ٝحكيس؟

 . حُظ٤ًٞي كخٓظلوٞح هللا ػ٠ِ
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وسفــــــــورة يــســ  

ضُ  ا٢ِِّٗ: )٣ٞٓق ٍٓٞس ا٠ُ ٗؤط٢ ًْ ََ َِّشَ  طَ ِٓ  ٍّ ْٞ َٕ  ٫َّ  هَ ُٞ٘ ِٓ ُْٛ رِخهلّلِ  ٣ُْئ سِ  َٝ ََ ْْ  رِخ٥ِه ُٛ  َٕ ٝ َُ خكِ  حٌُخكَ ح٧ٗي, أ١ّ (( 7ٖ) ًَ

 ح٠ُٝ٧ أ٣ٜٔخ( ًخكَٕٝ) هخٍ ٝٛ٘خ( حُظخ٤ُٖٔ) هخٍ ٛ٘خى. ِٓٔٔخً  ٣ٌٕٞ هي حُظخُْ ٧ٕ أٗي حٌُخكَ حُظخُْ؟ أٝ

 . حٌُخك٣َٖ ٓغ( ْٛ) كٟٞغ أ٠ُٝ حٌُخكَٕٝ رخُظ٤ًٞي؟

 (:ٓٗ) آ٣ش

 ٓخ)ر٤ٖ حُلَم ٓخ ٍ ِّ  ك٠(ِٓطخٕ ٖٓ رٜخ هللا  ٓخ أٍِٗ)ٝ ح٧ػَحف ٍٓٞس ك٠( ِٓطخٕ ٖٓ رٜخ هللا  ٗ

 ٣ٞٓق؟ ٍٓٞس

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

ٍ أٍِٗ ِّ ٍ أٗٚ ر٤ٜ٘ٔخ ٣لَم ه٤َِ ؿ٤َ هْٔ ٝٗ ِّ  ر٤ٖ حُلَم إٔ ٣زيٝ ح١ٌُ ٌُٖ.ػخٓش ٝأٍِٗ ٝحُظٌَحٍ حُظيٍؽ طل٤ي ٗ

ٍ ِّ ٍ أٗٚ ٝأٍِٗ ٗ ِّ ّ ٝأ٠ٛٝ ٠ٛٝ ٗظ٤َ ح٫ٛظٔخّ طل٤ي ٗ َّ  ٝحٛظٔخّ ط٤ًٞي ك٤ٜخ حُظ٢ حُٔٞح١ٖ كل٢ ٝأًَّ ًٝ

ٍ) رـ ٣ؤط٢ رخ٤ُٔخم ِّ ٍَ ) ح٧ػَحف ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ: أٓؼِش ٠َٗد(. أٍِٗ) رـ ٣ؤط٢ ىٜٝٗخ ٝحُظ٢( ٗ هَغَ  هَيْ  هَخ َٝ ْ ٌُ  َػ٤َِْ

ٖ ِّٓ  ْْ ٌُ رِّ ٍَّ  ٌْ َؿ٠َذٌ  ٍِْؿ خِى٢َُُِ٘ٗٞ َٝ ـَ خء ك٢ِ أَطُ َٔ ْٓ َُٔٞٛخ أَ ٤ْظُ َّٔ َٓ  ْْ ْ أَٗظُ ًُ آرَآإ خ َٝ َّٓ  ٍَ َِّ ٖ رَِٜخ هللّاُ  َٗ ِٓ  ٍٕ ِْطَخ ٝحْ  ُٓ َُ  ا٢ِِّٗ كَخٗظَِظ

ْ ٌُ َؼ َٓ  َٖ ِّٓ  َٖ ٣َِ ٘ظَِظ ُٔ ُْ خ) ٣ٞٓق ك٢ ٝهخٍ(( 7ٔ) ح َٓ  َٕ ٖ طَْؼزُُيٝ ِٓ  ِٚ خء ا٫َِّ  ُىِٝٗ َٔ ْٓ َٞٛخ أَ ُٔ ٤ْظُ َّٔ َٓ  ْْ ْ أَٗظُ ًُ آرَآُإ خ َٝ َّٓ  ٍَ َِ  أَٗ

ٖ رَِٜخ هللّاُ  ِٓ  ٍٕ ِْطَخ ُٓ  ِٕ ُْ  اِ ٌْ ُُْل ِ  ا٫َِّ  ح ََ  هلِلّ َٓ ُِيَ  ا٣َِّخُٙ  ا٫َِّ  طَْؼزُُيٝحْ  أ٫ََّ  أَ ًَ  ُٖ ٣ ُْ  حُيِّ ُْو٤َِّ َّٖ  ح ٌِ َُـ َٝ  ََ ؼَ ًْ ِّ  أَ َٕ  ٫َ  حَُّ٘خ ٞ ُٔ (( ٓٗ) ٣َْؼَِ

ْٕ ) حُ٘ـْ ك٢ ٝهخٍ خء ا٫َِّ  ٢َِٛ  اِ َٔ ْٓ َٞٛخ أَ ُٔ ٤ْظُ َّٔ َٓ  ْْ ًُْ أَٗظُ آرَخُإ خ َٝ َّٓ  ٍَ َِ ُ  أَٗ ٖ رَِٜخ هللاَّ ِٓ  ٍٕ ِْطَخ َٕ  إِ ُٓ َّٖ  ا٫َِّ  ٣َظَّزُِؼٞ خ حُظَّ َٓ َٝ 

ٟ َٞ ْٜ ُْ  طَ َُوَيْ  ح٧َْٗلُ ٖ َؿخءُْٛ َٝ ِّٓ  ُْ ِٜ رِّ َُُْٜيٟ ٍَّ  طٜي٣ي, ,ك٤ٜخ ٗي٣يس ٓلخٍٝس ك٤ٜخ ح٧ػَحف ك٢ ح٤ُٔخم ٗ٘ظَ((. ٖٕ) ح

ٍ) كوخٍ هللا ٝٗؼزي آُٜظ٘خ ٗظَى طظًَ٘خ ٤ًق أُٝجي ٖٓ ٗي٣ي ٬ًّ ِّ  حُٔـ٤٘خٕ ػ٤ِٚ ٣َىّ  ُْ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢(. ٗ

ٍ إً.أٍِٗ كوخٍ ح٧ػَحف ٍٓٞس آ٣ش ػٖ ٣وظِق حُٔٞهق إً طٜي٣ي ك٤ٜخ ٤ُْٝ ِّ  ١ٖٞٓ ك٢ ٝأهٟٞ آًي ٗ

 . أٍِٗ ٖٓ أٗي ح٫ٛظٔخّ

 (:ٕٗ) آ٣ش

 ًِٔش ى٫ُش ٓخ ( ّٖ ٍَ ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢( ظ هَخ َٝ ١ٌِ َُِِّ  َّٖ ُ  ظَ خ َٗخؽٍ  أََّٗٚ َٔ ُْٜ٘ ِّٓ ٢ِٗ َْ ًُ ًْ رِّيَ  ِػ٘يَ  ح ٍَ 

خُٙ  َٔ ُٕ  كَؤَٗ ٤ْطَخ َّ٘ ََ  حُ ًْ ًِ  ِٚ رِّ ِٖ  ك٢ِ كََِزِغَ  ٍَ ـْ ِّٔ َٖ  ر٠ِْغَ  حُ ٤ِ٘  ؟{( ٕٗ} ِٓ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ّٖ ّٖ  ٌٝٛح حُؼِْ ىٍؿخص أػ٠ِ ا٠ُ ٣َٜ ح١ٌُ حٌُٖٛ ك٢ حُ٘ؼٍٞ ٝٛٞ حُؼِْ ىٍؿخص أػ٠ِ ٛٞ حُظ  ٣َٜ ح١ٌُ حُظ

٬َمٍ  أ٢َِّٗ ظََ٘٘ضُ  ا٢ِِّٗ) حُلخهّش ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ حُظ٤ًٞي ىٍؿش ا٠ُ ُٓ  ْٚ خر٤ِ َٔ  {(.ٕٓ} ِك

 

 

 خُٙ ) ح٣٥ش ك٢ حُلٌٔش ٓخ َٔ ُٕ  كَؤَٗ ٤ْطَخ َّ٘ ََ  حُ ًْ ًِ  ِٚ رِّ ِٖ  ك٢ِ كََِزِغَ  ٍَ ـْ ِّٔ َٖ  ر٠ِْغَ  حُ ٤ِ٘  حُلٌٔش ٓخ ؟(٣ٞٓق( ٕٗ) ِٓ

 ٓ٘ٞحص؟ حُٔـٖ ك٢ ٣ٞٓق ٝروخء ح٤ُٔ٘خٕ ك٢
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 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 أ٠ُٝ ٣ٞٓق روخء كٌخٕ حُ٘ظَ ه٤َٜ ًخٕ ح٤ُ٘طخٕ ٌُٖ حُٔـٖ ك٢ ٣ٝـؼِٚ ر٤ٞٓق ٣ٞهغ إٔ أٍحى ح٤ُ٘طخٕ

 حُٔـٖ ك٢ كلظٚ كَر٘خ ٤َٓؿغ؟ ٖٓ ا٠ُ حَُإ٣خ حُِٔي ٍأٟ ػْ ك٤ٜ٘خ ك٢ ٣ٞٓق هَؽ ُٞ ٧ٗٚ ٤ُٞٓق ٝأِٛق

 ك٢ ػ٘ٚ ٣زلغ أ٣ٖ ٝا٫ ا٤ُٚ حَُؿٞع ٣َٜٔ كظ٠ كؤروخٙ َٜٓ ػ٣ِِ ٣ٜزق كظ٠ أًزَ ُٜٔٔش أ١ٍٞ ٓيس كؤروخٙ

 كٌُِي َٜٓ ػ٣ِِ ٣ٌٕٝٞ حُؼزخى ٗلغ ٝٛٞ أًزَ ُٜٔٔش ٌٓخٗٚ ك٢ أروخٙ ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ كَر٘خ ٣ٌٕٞ؟ أ٣ٖ َٜٓ؟

كن ٓخ ح٤ُ٘طخٕ  . ٣ٞٓق ِٜٓلش ك٤ٚ ٓخ ٝكَٜ ّٝ

 (:ٖٗ) آ٣ش

 ؟(ٓ٘خرَ)ٝ( ٓ٘ز٬ص) ًِٔظ٢ ر٤ٖ حُلَم ٓخ ٝ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ حٌُؼَس ٝؿٔغ حُوِش ؿٔغ ٣ٔظؼَٔ ٓظ٠ 

 :حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى

 ىٍحْٛ)ٝ هِش ؿٔغ( ٓؼيٝىس ىٍحْٛ) ٓؼَ. ٌُِؼَس حٌُؼَس ٝؿٔغ ُِوِش حُوِش ؿٔغ ٣ٌٕٞ إٔ حُ٘ل٣ٞش حُوخػيس

 ٝاًح)ٝ هِش ؿٔغ(أرلَ ٓزؼش) ًؼَس, ؿٔغ( حٍُٜ٘ٞ ػيس)ٝ هِش ؿٔغ( أَٜٗ أٍرؼش)ٝ ًؼَس, ؿٔغ( ٓؼيٝىحص

َص حُزلخٍ ـّ  كٌٍ أُٞف ْٝٛ ى٣خٍْٛ ٖٓ هَؿٞح ح٣ٌُٖ ا٠ُ طَ أُْ)ٝ هِش ؿٔغ( آ٥ف ػ٬ػش) ًؼَس, ؿٔغ( ُٓ

 .ًؼَس ؿٔغ ػَ٘س ٖٓ أًؼَ( حُٔٞص

 ٝهي. ر٤ِؾ ٧َٓ ٝحُؼٌْ ٌُِؼَس حُوِش ُٕٝ ٣ُؼط٠ هي حُوَإٓ ك٢ أٓخ ُِوِش ٝحٌُؼَس ٌُِؼَس حُوِش ٣ٔظؼَٔ إٔ ٣ٝـُٞ

َُ ) حُزوَس ٍٓٞس ك٢ ءؿخ ؼَ َّٓ  َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ْْ  ٣ُ٘لِوُٞ حَُُٜ َٞ ْٓ َِ  ك٢ِ أَ ز٤ِ َِ  هللّاِ  َٓ ؼَ َٔ ْزغَ  أَٗزَظَضْ  َكزَّشٍ  ًَ َٓ  ََ َ٘خرِ َِّ  ك٢ِ َٓ ٘زَُِشٍ  ًُ جَشُ  ُٓ ِّٓ 

هللّاُ  َكزَّشٍ  ٖ ٠َُ٣خِػقُ  َٝ َٔ خءُ  ُِ َ٘ هللّاُ  ٣َ غٌ  َٝ ِٓ ح َٝ  ٌْ  ٓوخّ ك٢ ٧ٜٗخ ًؼَس ؿٔغ ٓغ حٓظؼِٔض هِش ؿٔغ ٓزغ{( ٕٔٙ} َػ٤ِِ

ٍَ ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ٝك٢. ٝحُظٌؼ٤َ ح٧ؿٍٞ ٠ٓخػلش هَخ ِِيُ  َٝ َٔ ُْ ٟ ا٢ِِّٗ ح ٍَ ْزغَ  أَ حصٍ  َٓ ََ ٍٕ  رَوَ خ َٔ ِٓ  َّٖ ُُِٜ ًُ ْزغٌ  ٣َؤْ خفٌ  َٓ ـَ  ِػ

ْزغَ  َٓ ٘ز٬َُصٍ  َٝ ُٓ  ٍَ ََ  ُه٠ْ أَُه خصٍ  َٝ َٔ َخ ٣َخ ٣َخرِ ٨ُ  أ٣َُّٜ َٔ ُْ ْإ٣َخ١َ  ك٢ِ أَْكظ٢ُِٗٞ ح ْْ  إِ ٍُ ٘ظُ ْإ٣َخ ًُ َُّ ُِِ  َٕ ٝ َُ  ٓزغ(  {ٖٗ} طَْؼزُ

 ٌُح كِْ ٓـَى ٛٞ اٗٔخ ك٤ٚ ُِظٌؼ٤َ ٓـخٍ ٫ٝ كِْ ػٖ طظليع ح٣٥ش ٧ٕ( ٓ٘ز٬ص) حُوِش ؿٔغ ٓغ حٓظؼِٔض

 .حُوِش رٔؼ٠٘ ِضحٓظؼٔ

 ُِٔخء, ٝػ٤ٕٞ ُِزَٜ أػ٤ٖ ًٌُٝي هِش ؿٔغ ٝهخثٕٔٞ ًؼَس ؿٔغ ه٤خّ: ٓؼَ ٓؼ٤٤ٖ٘ ر٤ٖ ُِٔوخٍٗش ٝطٔظؼَٔ

 طٔظؼَٔ ٢ٛٝ ًؼَس ؿٔغ ٝحُزٍَس( ػ٤٤ِٖ ُل٢ ح٧رَحٍ إ) كو٢ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ طٔظؼَٔ ٢ٛٝ هِش ؿٔغ ٝح٧رَحٍ

 (.رٍَس ًَحّ) أًؼَ ٧ْٜٗ كو٢ ٬ُِٔثٌش

 أًؼَ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢( روْ رؼٖٔ َٝٗٝٙ) هُٞٚ ك٢( روْ) ًِٔش ٓغ ٓ٘خٓزش( ٓؼيٝىس ىٍحْٛ) طؼخ٠ُ ٝهُٞٚ

 ك٢( ٓؼيٝىحص أ٣خٓخً ) ٝهُٞٚ. رؤخً  ػٔ٘خً  ٣زو٠ ىٍحْٛ ػَ٘س ٖٓ أًؼَ ىكؼٞح ُٞ كظ٠ ٌُٖ( ًؼَس ك٢ٜ ػَ٘س ٖٓ

 أ٣خّ هَِ ٝهي حُو٤َِ, ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ط٣َِ٘ ٝٛ٘خ ًؼ٤َس ٤ُْ ٓؼيٝىحص أ٣خّ ك٢ٜ هِِّٜخ حُزوَس, ٍٓٞس ك٢ ح٤ُٜخّ آ٣ش

 .ًز٤َ أؿَٛخ ٌُٖ ح٤ُٜخّ

 (:٘ٗ) آ٣ش

 ٓؼ٬ً  ٓظًٌَ ٣ٔظؼَٔ ُْٝ( حىًَ)ٝ( ّٓيًَ) ًِٔش حٓظؼٔخٍ ى٫ُش ٓخ ٖٓ ًٌَِ  حُٔؼ٠٘؟ ٖٓ ٣ُلْٜ ًٔخ حُ
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وسفــــــــورة يــســ  

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٓلظَؼَ ٝطوِزخطٜخ( حكظؼَ) ٤ٛـش ػ٠ِ ٤ٜٗؾ ػ٘يٓخ ح٩ريحٍ ٠ٔٔ٣ٝ حَُٜف ك٢ ٣ُيٍّ َٛك٢ ٓئحٍ ٌٛح

 حُظخء طؤط٢ ٫ حُلَٝف رؼٞ ٓغ ٌُٖ ٝحٗظَٜ ٝحؿظٜي حهظزَ ٓؼَ رخُظخء طؤطذ حكظؼَ إٔ ٝحٍُٜٔ٘ٞ ٝٓلظِؼَ,

ًََ ٖٓ حكظؼَ ٤ٛـش ٢ٛ حًطٌَ ٓؼ٬ً ( ٝحٌُحٍ حُيحٍ ٓغ) ىح٫ً  كظُزيٍ  ٛٞ ٌٛح( ٌٓطٌَ) ٗوٍٞ إٔ ٝحُٔلَٝٝ ًَ

 ٝحُيحٍ حٌُحٍ كظُوِذ ٌٛح طٔظؼوَ حُؼَد ٌُٖ حكظؼَ ُٕٝ ػ٠ِ( حىطؼ٠) ٗوٍٞ إٔ حُٔلَٝٝ حّىػ٠ ًٌُٝي حُو٤خّ

ٍَ )ٝ( ّٓيًَ) ك٤وُٕٞٞ ىح٫ً  هَخ َٝ ١ٌِ خ حَُّ ـَ خ َٗ َٔ ُْٜ٘ ِٓ  ََ ًَ حىَّ شٍ  رَْؼيَ  َٝ َّٓ ْْ  أََٗخ أُ ٌُ ِٚ  أَُٗزِّجُ ِِ٣ِٝ
ِٕ  رِظَؤْ ُِٞ ِٓ ٍْ َ  رٔؼ٠٘( ٣ٞٓق( ٘ٗ) كَؤ

 ح١ِّغ ًٌُٝي ١خء حُظخء ٣زيُٕٞ رخُظخء( حٛظزَ) ٝحُو٤خّ( حٛطزَ) ٓؼَ ٝح٠ُخى حُٜخى ٓغ ١خء ٝطزيٍ. ًًَ

 (.حٟظِغ)

 ( ٍَ هَخ َٝ ١ٌِ خ حَُّ ـَ خ َٗ َٔ ُْٜ٘ ِٓ  ََ ًَ حىَّ شٍ  رَْؼيَ  َٝ َّٓ ْ أََٗخْ  أُ ٌُ ِٚ  أَُٗزِّجُ ِِ٣ ِٝ
ِٕ  رِظَؤْ ُِٞ ِٓ ٍْ َ  حٓظؼٔخٍ ى٫ُش كٔخ( ٣ٞٓق( ٘ٗ) كَؤ

ش ٝ حّىًَ ّٓ   ٛ٘خ؟ أ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

ًَّ رٔؼ٠٘ ٤ُٔض اّىًَ  ٖٓ ٤ُٝٔض ًًَ ٖٓ ٢ٛ طلّؼَ, ٤ُٝٔض حكظؼَ ُٕٝ ػ٠ِ اًطٌَ ًًَ ٖٓ ٢ٛ ٝاٗٔخ طٌ

ًَّ ًَّ ٛخٍص ٝا٫ طٌ ٌّ  طٌَٝحً حُىكْ ط٤َٜ حُطلْ ٓؼَ ٝطُيؿْ طُزيٍ ٝطُيؿْ ىح٫ً  حُظخء طوِذ ٝحُيحٍ حُِح١ رؼي. ٣

 .ىح٫ً  طوِذ حُيحٍ ٝرؼي حّىًَ ط٤َٜ

 أٝ ٝحكي ُٔخٕ ػ٠ِ ٝح٣ٌُٖ. حُِٖٓ أ١ حُل٤ٖ ًؼ٤َس, ٝٓؼخ٤ٜٗخ ح٧ٓش ٓؼخ٢ٗ ٖٓ ٓؼ٠٘ ٝٛٞ حُل٤ٖ ٢ٛ ٝح٧ٓش

ْٖ ) رخ٠ٍَُٝس ٓؼَٝكخً  ٤ُْ ُٖٓ ك٤ٖ رؼي أ١ أٓش رؼي حّىًَ. أٓش ٣ٕٔٔٞ ٝحكي ى٣ٖ َُجِ َٗخ َٝ َْ ُْ  أَهَّ ُْٜ٘ حدَ  َػ ٌَ َُْؼ  ا٠َُِ ح

شٍ  َّٓ ْؼُيَٝىسٍ  أُ  .ُٖٓ ك٤ٖ, ا٠ُ أ١ أٓش ا٠ُ( ٛٞى( 1) َّٓ

 (:7ٗ) آ٣ش

 ؟ ٝحُٔ٘ش حُؼخّ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى)

 ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ٌُٖ. ٓطِوش ٓٔؤُش ٤ُٝٔض حُـخُذ ٣وُٕٞٞ حُؼِٔخء. َٗ ك٤ٚ ُٔخ ٝحُٔ٘ش ه٤َ ك٤ٚ ُٔخ ٛٞ حُؼخّ

 ٌٛٙ ك٢ ؿٜي ك٤ٚ حٍُِع( حُ٘خّ ٣ـخع ك٤ٚ ػخّ ٣ؤط٢ ػْ( )ىأرخً  ٤ٖ٘ٓ ٓزغ طٍِػٕٞ) ٣ٔظؼَٔ أك٤خٗخً  حُوَآ٢ٗ

 ػخّ ح٠ُٝ٧ حُو٤ٖٔٔ ٢ٛ ػخٓخً  حُو٤ٖٔٔ ًؤٕ( ػخٓخً  ه٤ٖٔٔ ا٫ ٓ٘ش أُق ك٤ْٜ كِزغ) ٗٞف هٜش ك٢. ح٤ُٖ٘ٔ

 ٣ِيٝح ٫ٝ) ٣وٍٞ إٔ رِؾ كظ٠ ٓؼْٜ ٓ٘وش ك٢ ًخٕ 1٘ٓ حُـ ح٤ُٖ٘ٔ ٝرو٤ش ك٤ٜخ َٓطخكخً  ًخٕ حُظ٢ ك٤خطٚ ٖٓ ح٠ُٝ٧

 حُٔ٘ش حٓظؼٔخٍ ػ٠ِ ٣لَٙ  حُوَآ٢ٗ ح٫ٓظؼٔخٍ ٣ِظِّ إٔ أٍحى ٖٝٓ حُـخُذ ٌٛح. طـَرش ٌٛٙ( ًلّخٍح كخؿَحً  ا٫

 . ٣ٔظـَد ٫ ٓوظِق حُٔ٘ش ػٖ ٜٗخً  ٣ٔظؼَٔ ٗخػَ ٝؿي اًح ٌُٖ ه٤َ ك٤ٚ ُٔخ ٝحُؼخّ ٝهل٢ ؿيد ك٢

 الىصبٌب العملٍت :

 حريث٢ رخ٧ْٛ ػْ حُْٜٔ ك٢ حُيػٞس ٝك٢ حُؼزخىحص ٝك٢ ؿ٤ٔغ أٍٓٞى .أ١ كوٚ ح٣ُٞٝ٧خص ٣٘وٜ٘خ  (ٔ
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ُِظلل٤ع ٢ٛٝ ًخٗلش ُٞؿٜٜخ ٝػ٘يٓخ طٌِٔ٘خ ٝط٘خه٘٘خ ػٖ حُؼزخىحص حًظ٘ل٘خ أٜٗخ ٫  ؿخءصٓؼخٍ : حَٓأس 

ط٢ِٜ ٓخ ح٠ُٝ٧ طٜ٘ق ػٖ ً٘ق حُٞؿٚ أّ ػ٘ي ح٬ُٜس ؟ ٜٗ٘لٜخ ػٖ ح٬ُٜس ٧ٕ ح٬ُٜس ط٠ٜ٘ ػٖ 

 .حُلل٘خء ٝحٌَُٔ٘ 

كؼِْ أْٜٗ ُْ  ٝهٜش ٓلٔي رٖ ػزي حُٞٛخد ٓغ ٬١رٚ ك٢ أٗٚ أًؼَ ػ٤ِْٜ َٗف ًظخد حُظٞك٤ي كؤهظزَْٛ

 ٣لٜٔٞح حُظٞك٤ي رؼي .

ك٢ ٓخ اًح ًخٕ ٛ٘خى ىٍّ أٝ ٓلخَٟس ط٣َي٣ٖ ك٠ٍٞٛخ ٝأٓي ط٣َي إٔ طـ٢ِٔ ٓؼٜخ رَّى رؤٓي أ٠ُٝ 

 ٖٓ حُٔلخَٟحص ٝحُيٍّٝ .

 ٓؼخٍ : ٬ٛس ه٤خّ ح٤َُِ ٬ٛٝس حُلـَ .

 ٓؼخٍ : طٜ٘ل٤ٖ أكي ػٖ حُٖٔ٘ ٝأٗٚ ٣وّٞ رٔ٘ش ٝطـل٤ِٖ ػٖ ريػش ٌٌٝٛح ٗو٤ْ .

 ي ٖٓ كوٚ ح٣ُٞٝ٧خص .٫ ر

ىحثٔخً ك٢ ىػخثي حىػٞح هللا إٔ ٣َٜف ػ٘ي ح٤ُٜٔزش ٝحُلل٘خء ٝحَُ٘ ٧ٕ اًح َٛكٚ هللا ػ٘ي أرِؾ ٖٓ  (ٕ

 إٔ ٣َٜكي ػ٘ٚ .

٣َٜكٚ ػ٘ي ٝطزَث٢ ٖٓ ا٠ُ هللا ٝحىػ٤ٚ إٔ  كِـؤإٔ ح٩ٗٔخٕ اًح ؿخءٙ حُلَحّ أٝ حُلظٖ ك٤ِْ ُٚ ا٫ هللا  (ٖ

ػ٘ي كؤٗض ٟؼ٤لش ُٖ طٔظط٤ؼ٤ٖ إٔ طوخ٢ٓٝ حُلَحّ أٝ حُلظ٘ش كِٖ  كُٞي ٝهٞطي ٧ٕ هللا إ ُْ ٣َٜكٚ

 ٣َٜكٚ ػ٘ي ا٫ هللا ٝرظٞك٤وٚ .

اًح ه٤َط٢ ر٤ٖ حُلَحّ أٝ حُٔؼ٤ٜش ٝر٤ٖ حُٜزَ ػ٠ِ حُ٘يس , كظٜز٣َٖ ػ٠ِ حُ٘يس ٝطئػ٣َٖ ١خػش هللا  (ٗ

 ُٝٞ أَٓٙ ٓٞء ٧ٕ ٌُس حُٔؼ٤ٜش ٝحُلَحّ ٓوخرَ ػٌحد ٗي٣ي ٝىحثْ 

ُل٤ٖ ٤ٓٔخْٛ ك٢ ٝؿْٜٞٛ ٣ؼَكٕٞ كظ٠ ُٝٞ ُْ ط٣َْٜ ٖٓ هزَ ٖٓ أٍٝ ٓخ ط٣َْٜ٘ أ٤ُٝخء هللا حُٜخ (٘

 طؼَك٤ٖ إٔ ك٤ْٜ ٤ٓٔخ حُٜخُل٤ٖ ٗٔؤٍ هللا ٖٓ ٝحٓغ ك٠ِٚ .

٫ ري إٔ ٗئٖٓ رو٠خء هللا ٝهيٍٙ ِْٝٗٔ أٍٓٞٗخ هلل ٧ٗٚ ٓيرَ ح٧ٍٓٞ ٝٓخ ٣و٤٠ٚ ٣ٝويٍٙ ُ٘خ ك٤ٚ ه٤َ  (ٙ

إٔ ٖٓ ٍٝحءٙ ه٤َ ػظ٤ْ ٫ ٗؼِْ رٚ كل٢ٟٞ أَٓى هلل  ٝأِٛق ُ٘خ كظ٠ ُٞ ًخٕ ظخَٛ ح٧َٓ َٗ ا٫

ٝأػ٢ِٔ رخ٧ٓزخد ٝط٢ًِٞ ػ٠ِ هللا ٝح٢ٍٟ رو٠خء هللا ططٔج٢٘ ٝط٢ِٜ ا٠ُ حَُٔحطذ حُؼخ٤ُش َٓطزش 

 أ٤ُٝخء هللا حُٜخُل٤ٖ .

ُِو٤َ ا٤ُي  حىػ٤ْٜػوش حُٔيػ٣ٖٞ ك٢ حُيحػ٢ ٜٓٔش ٫ ري إٔ طـؼ٢ِ ٖٓ طيػ٤ْٜ٘ ٣ؼوٕٞ ك٤ي ١ٔج٤ْٜ٘ ػْ  (7

 . ٬ُٓظـخرشأىػ٠  كٌٜح

٫ طظؼِو٢ رخ٧ٓزخد رَ طؼِو٢ رٔٔزذ ح٧ٓزخد هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ حػ٢ِٔ حُٔزذ ٝإ ُْ ٣لَٜ ُي ٓخ  (1

 ط٣َي٣ٖ حػ٢ِٔ رؤٕ هللا أٍحى ري ه٤َحً .

 ٫ ططِز٤ٖ ٓوخرَ ُظؼ٤ِٔي حُو٤َ كٌٜح أ٠ًُ ُي .ػ٢ِٔ حُؼِْ ريٕٝ ٓوخرَ أػ٠ِ ٝأػظْ َُٔطزظي  (1

 ٝحٛيه٢حٍ حُؼزي ٣ٜيم كظ٠ ٣ٌظذ ػ٘ي هللا ٛي٣وخ طل١َ حُٜيم حُٜيم َٓطزش ػخ٤ُٚ ٫ ٣ِ (ٓٔ

 ٓغ هللا ٝٓغ ٗلٔي ٝٓغ حُ٘خّ ك٢ٜ َٓطزش رؼي َٓطزش حُ٘ز٤٤ٖ .

هلل ٫ٝ ططِز٢ ٓوخرَ ٌُُي هي  ٝأػط٫٢ طٔظـ٢ِ كخؿش حُ٘خّ ُي ٝططِز٢ ْٜٓ٘ ٓوخرَ حر٢ٌُ  (ٔٔ

 هللا طؼخ٠ُ طل١ُٞ ٝطلِل٢ . رب٣ًٕؤط٢ ُي أكي ك٢ أْٓ حُلخؿش ُويٓظي كخر٤ٌُٜخ ٝهي٤ٜٓخ ريٕٝ ٓوخرَ 
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 :(88( إلى اٌَت )53مه اٌَت ): الثبلثالمقطع 

 الخمهٍد :

اًح طؼِٔظ٢ ١ِٝزظ٢ حُؼِْ ٝحًِٔظ٢ ىٍحٓظي ًٝخٗض ٤ٗظي ٍكغ حُـَٜ ػٖ ٗلٔي ك٢ ١ِزي حُؼِْ ٝٗلغ ح٥ه٣َٖ 

ُِيػٞس ا٠ُ هللا ُي أؿَ ػظ٤ْ ٝأػظْ ٖٓ ًُي إٔ ط٘ـ٢ِ ٜٓ٘ذ ٝظ٤ل٢ كٔخّ ْٜٝٓ كظ٠ طٔي١ ػـَس ٖٓ 
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ٖٓ أَٛ حُو٤َ ٝأَٛ ٜٓ٘ذ ٣لظخؽ ٧َٛ حُو٤َ ٝح٬ُٜف ٓؼَ حُظي٣ٍْ ك٢ حُـخٓؼش ًؼ١َ ػـَحص ح٤ُِٖٔٔٔ 

حُي٣ٖ كظ٠ ط١َ٘٘ حُيػٞس ٝحُي٣ٖ ٝطٜلل٤ٖ ح٧هطخء ٝطٞهظ٤ٖ ٖٓ حُـلِش ٣ٌٕٝٞ أؿَى ربًٕ هللا أػظْ ٫ 

طظ٢ًَ ٝظ٤لش رٔزذ هِش أَٛ حُو٤َ ٝح٬ُٜف ك٤ٜخ رَ حكظٔز٢ ح٧ؿَ ك٢ طٌؼ٤َ أَٛ حُو٤َ ٝك٢ ح٬ٛ٩ف ىٕٝ 

 إٔ ط١َ٠ ٗلٔي .

ك٤ـُٞ ١ِذ حُٜٔ٘ذ اًح ًخٕ حُ٘وٚ أهيٍ ٝحكي ػ٠ِ حُو٤خّ رٚ ىٕٝ إٔ ٠٣َ ٗلٔٚ ك٤ـُٞ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ًٌَ 

 ٓؼَ ٖٓ ؟هيٍحطٚ ٤ُطِذ حُٜٔ٘ذ ُِٜٔلش حُٔـظٔغ ٤ُْٝ ُِٜٔلظٚ حُ٘و٤ٜش  

ٓؼَ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ١ِذ حُٜٔ٘ذ ٤ُْ ٢ُ٘ء ٗو٢ٜ ٝاٗٔخ ُٔ٘لؼش ى٤٘٣ش ُٝٔ٘لؼش ػخٓش ٤ُٝٔض هخٛش ػْ 

٣ٞؿي أكي أهيٍ ٖٓ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٠ِ ط٢ُٞ ًُي حُٜٔ٘ذ ) هخٍ حؿؼ٢ِ٘ ػ٠ِ هِحثٖ ح٧ٍٝ ( ٝر٤ٖ ٫ 

 هيٍطٚ ) ا٢ٗ كل٤ع ػ٤ِْ ( .

 األسئلت الخدبسٌت :

خ: ) كوخُض حٓظيًٍض ٣ٞٓق, ٗؤٕ ك٢ ًٗذ ٜٓ٘خ ٣ـَ ُْ ٝأٗٚ ُ٘لٜٔخ, ظ٤ًِشحُ ٖٓ ٗٞع ٜخ٬ًٓ ك٢ ًخٕ ُٔخ ػْ َٓ َٝ 

ةُ  َِّ ٢ أُرَ ِٔ , حَُٔحٝىس ٖٓ: أ١(  َْٗل ِّْ َّٕ ) . ًُي ك٢ ٝح٤ٌُي حُ٘ي٣ي, ٝحُلَٙ ٝحُٜ َْ  اِ سٌ  حَُّْ٘ل ٍَ خ َّٓ ُّٔٞءِ  ٧ : أ١(  رِخُ

 ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٣يهَ ٜٝٓ٘خ ح٤ُ٘طخٕ, ًَٓذ كبٜٗخ حٌُٗٞد, ٝٓخثَ حُلخك٘ش,: أ١ رخُٔٞء, ُٜخكزٜخ ح٧َٓ ٌُؼ٤َس

خ ا٫ِ)  َٓ  َْ ِك ر٢ِّ ٍَ  حُٜيٟ, ُيحػ٢ ٓ٘وخىس ٍرٜخ, ا٠ُ ٓطٔج٘ش ٗلٔٚ ٛخٍص كظ٠ ح٧ٓخٍس, ٗلٔٚ ٖٓ ك٘ـخٙ(  ٍَ

 .رؼزيٙ ٍٝكٔظٚ هللا ك٠َ ٖٓ رَ حُ٘لْ, ٖٓ ٤ُْ كٌُي حَُىٟ, ىحػ٢ ػٖ ٓظؼخ٤ٛش

 ( َّٕ ر٢ِّ اِ ٍَ  ٌٍ ٌْ  َؿلُٞ ِك٤ ٌْ )  ٝأٗخد, طخد اًح ٝحُٔؼخ٢ٛ, حٌُٗٞد ػ٠ِ طـَأ ُٖٔ ؿلٍٞ ٛٞ: أ١(  ٍَ ِك٤  روزٍٞ(  ٍَ

 .حُٜخُلش ٨ُػٔخٍ ٝطٞك٤وٚ طٞرظٚ,

  ّ/ َٛ ح٬ٌُّ ٝحُوٍٞ ٖٓ حَٓأس حُؼ٣ِِ أّ هٍٞ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟

 ك٢ ًحى اً ٣ٝٞٓق ٬ًٜٓخ, ك٢ ح٤ُٔخم كبٕ ٣ٞٓق, هٍٞ ٖٓ ٫ حُؼ٣ِِ, حَٓأس هٍٞ ٖٓ ٌٛح إٔ حُٜٞحد 

 .٣ل٠َ ُْ حُٔـٖ

 ّ/ رؼي ٓخ طلون حُِٔي ٝحُ٘خّ ٖٓ رَحءس ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ حُظخٓش ٓخًح كؼَ حُِٔي ؟

ِٚ  حْثظ٢ُِٗٞ: ) ٝهخٍ حُِٔي ا٤ُٚ أٍَٓ  ُٚ  رِ ْٜ ظَْوِِ ْٓ ٢ أَ ِٔ  ٌَٓٓخ رٚ كؤطٞٙ ُي١َّ  ٝٓوَرخ ٢ُ هخٙ أؿؼِٚ: أ١(  َُِْ٘ل

خ)  ٓلظَٓخ, َّٔ ُٚ  كََِ َٔ َِّ َّ  اَِّٗيَ : ) ُٚ كوخٍ ػ٘يٙ ٓٞهؼٚ ُٝحى ٬ًٓٚ, أػـزٚ(  ًَ ْٞ َ٤ُْ ٌٖ )  ػ٘يٗخ: أ١(  ََُي٣َْ٘خ ح ٤ٌِ َٓ  ٌٖ ٤ ِٓ (  أَ

 .ح٧َٓحٍ ػ٠ِ أ٤ٖٓ ٓظٌٖٔ,: أ١

 ّ/ ٓخًح ١ِذ ٣ٞٓق ٖٓ حُِٔي ؟

ٍَ )  كـ  ٢ِِْ٘: ) حُؼخٓش ُِِٜٔلش ١ِزخ ٣ٞٓق(  هَخ ِٖ  َػ٠َِ حْؿَؼ حثِ َِ ِٝ  َه ٍْ  ح٧ٍٝ ؿزخ٣خص هِحثٖ ػ٠ِ: أ١(  ح٧

 .ٓيرَح كخكظخ ٬٤ًٝ ٝؿ٬ُٜخ,

ٌْ  َكل٤ِعٌ  ا٢ِِّٗ)   ( َػ٤ِِ
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 حُظير٤َ ر٤ٌل٤ش ػ٤ِْ ٝحُوخٍؽ, ُِيحهَ ٟٝخر٢ ٓلِٚ, ؿ٤َ ك٢ ٢ٗء ٓ٘ٚ ٤٠٣غ ك٬ أط٫ٞٙ, ١ٌُِ كل٤ع: أ١ 

 ٝاٗٔخ ح٣٫ُٞش, ػ٠ِ ٣ٞٓق ٖٓ كَٛخ ًُي ٤ُْٝ حُظَٜكخص, أٗٞحع ؿ٤ٔغ ك٢ ٝحُظَٜف ٝحُٔ٘غ, ٝح٩ػطخء

 .٣ؼَكٞٗٚ ٣ٌٞٗٞح ُْ ٓخ ٝحُللع ٝح٧ٓخٗش حٌُلخءس ٖٓ ٗلٔٚ ٖٓ ػَف ٝهي حُؼخّ, حُ٘لغ ك٢ ٓ٘ٚ ٍؿزش ٛٞ

 . ا٣خٛخ ٫ٝٙ ٝ ح٧ٍٝ هِحثٖ ػ٠ِ حُِٔي كـؼِٚ ح٧ٍٝ, هِحثٖ ػ٠ِ ٣ـؼِٚ إٔ حُِٔي ٖٓ ١ِذ كٌُِي

 

 فبئدة :

ؿٞحُ ١ِذ حُٜٔ٘ذ اًح ًخٕ حُ٘وٚ أهيٍ ٝحكي ػ٠ِ حُو٤خّ رٚ ىٕٝ إٔ ٠٣َ ر٘لٔٚ ) هخٍ حؿؼ٢ِ٘ ػ٠ِ هِحثٖ 

( ٝر٤ٖ هيٍحطٚ ُِِٔي ) ا٢ٗ كل٤ع ػ٤ِْ ( ك٤ـُٞ إٔ ٣ًٌَ ح٩ٗٔخٕ هيٍحطٚ ٤ُطِذ حُٜٔ٘ذ ُِٜٔلش ح٧ٍٝ 

 حُٔـظٔغ ٤ُْٝ ُِٜٔلظٚ حُ٘و٤ٜش .

 ّ/ ٓخًح كَٜ ٤ُٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رؼي ح٧ٓزخد ٝحُٔويٓخص حًٌٍُٔٞس ؟

ُِيَ : ) طؼخ٠ُ هخٍ ٌَ ًَ َّ٘خ)  حًٌٍُٔٞس, ٝحُٔويٓخص ح٧ٓزخد رٌٜٙ: أ١(  َٝ ٌَّ ُٓقَ  َٓ ِٝ  ك٢ِ ٤ُُِٞ ٍْ أُ  ح٧ َّٞ َْٜ٘خ ٣َظَزَ  َك٤ْغُ  ِٓ

خءُ  َ٘ ٤ذُ )  ػ٣َٞ, ٝؿخٙ ٝحٓؼش, ٝٗؼٔش ٍؿي, ػ٤ٖ ك٢(  ٣َ ِٜ ظَِ٘خ ُٗ َٔ ْك ََ ْٖ  رِ خءُ  َٓ َ٘  هللا ٍكٔش ٖٓ ٌٛح: أ١(  َٗ

 .حُي٤ٗخ ٗؼٔش ػ٠ِ ٓوٍٜٞس ٤ُٝٔض ُٚ, ٝهيٍٛخ رٜخ أٛخرٚ حُظ٢ ر٤ٞٓق

 (٫ ََ  ٤٠ُِٗغُ  َٝ َٖ  أَْؿ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ  ح٥هَس ٝك٢ كٔ٘ش حُي٤ٗخ ك٢ كِٚ حُٔل٤ٖ٘ٔ, ٓخىحص ٖٓ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٝٞٓق(  ح

َُ : ) هخٍ ٌُٜٝح كٔ٘ش, ٧ْؿ سِ  َٝ ََ ٌَ  ح٥ِه َٖ )  حُي٤ٗخ أؿَ ٖٓ(  َه٤ْ ٣ ٌِ َّ ُ٘ٞح ُِِ َٓ خُٗٞح آ ًَ َٝ  َٕ  ر٤ٖ ؿٔغ ُٖٔ: أ١(  ٣َظَّوُٞ

 ٣لَٜ حُظخّ ٝرخ٣٩ٔخٕ ٝٛـخثَٛخ, حٌُٗٞد ًزخثَ ٖٓ حُٔلَٓش ح٧ٍٓٞ طظَى كزخُظوٟٞ ٝح٣٩ٔخٕ, حُظوٟٞ

 .ٝحُٔٔظلزخص حُٞحؿزخص ٖٓ حُـٞحٍف, ٝأػٔخٍ حُوِٞد أػٔخٍ ٝطظزؼٚ رٚ, رخُظٜي٣ن هللا أَٓ رٔخ حُوِذ, طٜي٣ن

 

  فبئدة :

 إٔ هللا ٣ٌٖٔ ُِٜخُل٤ٖ اًح كٔ٘ض ٗٞح٣خْٛ هخٍ طؼخ٠ُ : ) ًٌُٝي ٌٓ٘خ ٤ُٞٓق ...(

 ُٔخ ٓجَ حُ٘خكؼ٢ أ٣ٜٔخ أك٠َ أ٣زظ٠ِ أّ ٣ٌٖٔ ؟

ػ٤ِٚ أٝ ح٧ك٠َ إٔ أ١ أ٣ٜٔخ أك٠َ ُِِْٔٔ أ٣زظ٠ِ ٣ٜٝزَ ػ٠ِ ح٫رظ٬ء ٝػ٠ِ ح٧ًٟ ٝح٫ٟطٜخى  ًٌٝح ٣ئؿَ 

٣ٌٖٔ كظ٠ ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُظ٤ٌٖٔ ك٢ َٗ٘ حُي٣ٖ َٝٗ٘ حُيػٞس ؟ أ٣ٜٔخ أك٠َ ؟ هخٍ حُ٘خكؼ٢ ػزخىس ػظ٤ٔش ) ٫ 

 ٣ٌٖٔ كظ٠ ٣زظ٠ِ ( .

٤ُْ ٛ٘خى ط٤ٌٖٔ ٣ؤط٢ ٌٌٛح ٖٓ حُٜٞحء ٝحُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓخ ٌٖٓ ك٢ حُٔي٣٘ش كظ٠ حرظ٢ِ ك٢ ٌٓش 

 ًٌُٝي حُٜلخرش ٣ٝٞٓق ٓؼخٍ ..

 ّ / ٓظ٠ ٌٖٓ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟
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رؼيٓخ أرظ٢ِ رخُـذ ٝرخُٔـٖ ٝرخٌٍُ ٝرخُؼزٞى٣ش .. أ٫ًٝ ٍٓٞٙ ك٢ حُـذ كٜزَ ػ٠ِ ٤ًي اهٞطٚ ٝظِْ أ٢ُٝ 

 حُوَر٠ أٗي كظخظش ػ٠ِ حُ٘لْ .

ظِٔٚ أهَد حُ٘خّ ُٚ اهٞطٚ ًٝخى ٣ِٜي ٣ٝٔٞص ػْ أهٌٝٙ ٝر٤غ ػزيحً ٝػخ٠ٗ ًٍ حُؼزٞى٣ش ٝحٗظـَ هخىّ ٝىهَ 

حُٔـٖ ػْ ُٔخ ٛزَ ػ٠ِ ًَ ٌٛٙ ؿخء حُظ٤ٌٖٔ كٔخ ؿخء حُظ٤ٌٖٔ ٤ُٞٓق ٌٌٛح ٓزخَٗس هخٍ حُ٘خكؼ٢ ) ٫ ٣ٌٖٔ 

 كظ٠ ٣زظ٠ِ ( ٓ٘ش هللا ك٢ حُيػٞحص ٌٌٝٛح كَٜ ٧ٗز٤خء هللا ح٤ُٝ٧خء .

 ٣ؼ٢٘ ٠ٓٞٓ طـِذ ػ٠ِ كَػٕٞ رؼي ٓخًح ؟

ْ ًْ أ١ًٝ رخُلٜخٍ ٝحُـٞع ٝحُظؼ٣ٌذ ٝهظَ ًؼ٤َس ) هخُٞح أ٣ًٝ٘خ ..( ٝحُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِٝٓ حرظ٬ءحص

 اُٜيًٝخٕ ٠٣َد حُٜلخر٢ كظ٠ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔظ١ٞ هخػيحً ٖٓ ح٠َُد ٣ٝوخٍ ُٚ ٌٛح حُؼـَ  أٛلخرٚ

 ك٤وٍٞ ٗؼْ ٖٓ حُظؼ٣ٌذ ٌٌٝٛح كظ٠ إٔ هللا ٌْٜٓ٘ .

 : ْٛ َحؿظٔغ ٤ُٞٓق حُؼ٬ع أٗٞحع ٖٓ حُٜز 

 حُٜزَ ػ٠ِ ١خػش هللا . (ٔ

 حُٜزَ ػٖ ٓؼ٤ٜش هللا . (ٕ

 حُٜزَ ػ٠ِ أهيحٍ هللا حُٔئُٔش . (ٖ

ٌٝٛح حُٜزَ ىٍؿخص كخُٜزَ ػ٠ِ ١خػش هللا ٝػٖ ٓؼ٤ٜش هللا أػ٠ِ ٖٓ حُٜزَ ػ٠ِ أهيحٍ هللا حُٔئُٔش , ٧ٕ 

حُٜزَ ػ٠ِ أهيحٍ هللا حُٔئُٔش ٓخُي ك٤ٚ ا٫ حُٜزَ أٓخ حُٞحؿذ ٝحُٔلَّ كؼ٘يى ه٤خٍ ك٢ كؼَ حُٞحؿذ أٝ ػيّ 

ّ أٝ ػيّ حٍطٌخد حُٔلَّ , كظٌٕٞ ٓـخٛيس حُ٘لْ ك٤ٚ أهٟٞ أٓخ حُٔويٍٝ كؼَ حُٞحؿذ , ٝك٢ حٍطٌخد حُٔلَ

 ٓخُي ك٤ٚ ا٫ كزْ حُ٘لْ ػٖ حُظ٢ٌ٘ ٝحُـ٠ذ ٝح٤ُ٘خكش .

 

 

 أًَٔ أّ ٛزَٙ ػٖ حُِٗخ رخَٓأس حُؼ٣ِِ أًَٔ ؟ ُٚ ك٢ حُـذ  اهٞطٚٛزَ ٣ٞٓق ػ٠ِ حُٔـٖ ٝاُوخء ّ/ 

 أؿَحً . ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طويّ ٣ٌٕٞ حُٜزَ ػٖ حُِٗخ أًَٔ ٝأك٠َ

 ّ/ ٓخًح كَٜ رؼي ط٢ُٞ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٜٓ٘زٚ ؟

 ك٢ ؿ٤ٔؼٜخ َٜٓ أٍٝ ك٢ كٍِع طير٤َ, أكٖٔ ىرَٛخ ح٧ٍٝ, هِحثٖ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق ط٠ُٞ ُٔخ: أ١

 ٟٝزطٚ ٝكلظٚ, ًؼ٤َح ٤ٗجخ ح١٧ؼٔش ٖٓ ٝؿزخ حٌُزخٍ, حُٔل٬ص ُٜخ ٝحطوٌ ٛخثِش, ٍُٝػخ حُوٜزش, ح٤ُٖ٘ٔ

 ٣ؼوٞد ك٤ٜخ ٣و٤ْ حُظ٢ كِٔط٤ٖ, ا٠ُ َٝٛ كظ٠ حُـيد, َٟٝٓ حُٔـيرش, حُٕٔ٘ٞ ىهِض كِٔخ طخٓخ, ٟزطخ

 . َٜٓ ا٠ُ ح٤َُٔس ٧ؿَ ر٤٘ٚ ٣ؼوٞد كؤٍَٓ ٝر٘ٞٙ,

َؿخءَ )  سُ  َٝ َٞ ُٓقَ  اِْه ِٚ  كََيَهُِٞح ٣ُٞ ْْ  َػ٤َِْ كَُٜ ََ ْْ  كََؼ ُٛ َٝ  َُُٚ  َٕ ٝ َُ ٌِ ْ٘  .٣ؼَكٞٙ ُْ: أ١(  ُٓ

 فبئدة : 
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 ُْ ٣ؼَكٞٙ ؟ُٞ هخٍ هخثَ ٤ًق ػَكْٜ ْٝٛ ّ/ 

حُـٞحد : أٗٚ كخٍهْٜ ٝٛٞ ٛـ٤َ ْٝٛ ًزخٍ كخُٜـ٤َ ٣ظـ٤َ ػ٤ِي اًح ٍأ٣ظٚ رؼي ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٌُٖ أٗض ٫ طظـ٤َ 

ٓغ إ ًؼ٤َحً اًح ً٘ض ًز٤َحً كِٞ ٓؼ٬ً ٝحكي ػَٔٙ ػَ٘س ٝرؼي ًُي ٍأ٣ظٚ ٝػَٔٙ ػ٣َٖ٘ طـ٤َ ػ٤ِي ًؼ٤َحً 

ٍهْٜ ٝٛٞ ٛـ٤َ ْٝٛ ًزخٍ كِٔخ ٍآْٛ رؼي ٌٛٙ حُٔيس حُؼَ٘ ٓ٘ٞحص ٢ٛ ٢ٛ اًح ٛٞ ػَكْٜ ُْٝ ٣ؼَكٞٙ ٧ٗٚ كخ

 ػَكْٜ .

 ٓ٘ش . ًْٕٔ ؿِْ ك٢ هَٜ حُؼ٣ِِ ًْٝ ؿِْ ك٢ حُٔـٖ ًْٝ ؿِْ ٣َُٝحً ... حكظٔخٍ 

ػْ ْٛ ػيىْٛ ٓؼَٝف ٝاًح ًخٕ رؼ٠ْٜ طـ٤َ كزؼ٠ْٜ ُْ ٣ظـ٤َٝح ًؼ٤َحً كِٔخ ٝؿي حُؼيى ْٝٛ ُْ ٣ظـ٤َٝح ًؼ٤َحً 

ًؼَ ْٜٓ٘ ٝٛٞ ٓظٞهغ إٔ ٣ؤطٞح ْٝٛ ٫ ٣ظٞهؼٕٞ ا٬١هخً إٔ ح١ٌُ ٍٓٞٙ ك٢ ػ٤ِٚ ٫ٝ ٗي أٗٚ ٛخكذ كَحٓش أ

 حُـذ ٛٞ ح٥ٕ ٣َُٝ كٌٜٙ حُؼٞحَٓ ٓـظٔؼش ٖٓ أٓزخد أٗٚ ػَكْٜ ْٝٛ ُٚ ٌَٕٓ٘ٝ .

خ)  َّٔ َُ َٝ  ْْ ُٛ َِ ْْ  َؿَّٜ ِٛ ُِ َٜخ ـَ  (  رِ

 ًٝخٕ رؼ٤َ, كَٔ ٖٓ أًؼَ ٝحكي ٌَُ ٤ٌ٣َ ٫ أٗٚ حُلٖٔ طير٤َٙ ٖٓ ًٝخٕ ُـ٤َْٛ, ٤ٌ٣َ ًخٕ ًٔخ ُْٜ ًخٍ: أ١

 .ر٤٘خ٤ٖٓ ٝٛٞ أر٤ٚ, ػ٘ي أهخ ُْٜ إٔ كؤهزَٝٙ كخُْٜ, ػٖ ٓؤُْٜ هي

ٍَ )  كـ ْْ  رِؤَمٍ  حْثظ٢ُِٗٞ: ) ُْٜ(  هَخ ٌُ َُ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ َٕ  أ٫َ: ) كوخٍ رٚ ح٩ط٤خٕ ك٢ ٍؿزْٜ ػْ(  أَر٤ِ ْٝ ََ ََ  أُٝك٢ِ أ٢َِّٗ طَ ٤ْ ٌَ ُْ أََٗخ ح َٝ  َُ  َه٤ْ

 َٖ ٤ُِِ٘ ُٔ ُْ  .ٝح٩ًَحّ ح٤٠ُخكش ك٢(  ح

 ...رٚ ح٩ط٤خٕ رؼيّ ٍٛزْٜ ػْ

ْٕ : ) كوخٍ ِ ْْ  كَب ِٚ  طَؤْط٢ُِٗٞ َُ ََ  ك٬َ رِ ٤ْ ًَ  ْْ ٌُ ِْ٘ي١ َُ ٫ ِػ َٝ  ِٕ رُٞ ََ  (  طَْو

 .رٚ ح٩ط٤خٕ ػ٠ِ ٣لِْٜٔ ًُي ٝإٔ ا٤ُٚ, ح٩ط٤خٕ ا٠ُ رخٟطَحٍْٛ ُؼِٔٚ ًُٝي

 ّ/ ٓخًح هخٍ اهٞطٚ ؟

ِٝىُ  هَخُُٞح)  كـ ح ََ ُ٘ َٓ  ُْٚ٘  رٚ ٣ظ٠ِٔ ًٝخٕ ػ٘ٚ, ٣ٜزَ ٫ رٚ ُٓٞؼخ ًخٕ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ؼوٞد إٔ ػ٠ِ ٌٛح ىٍ(  أَرَخُٙ  َػ

اَِّٗخ)  ٓؼْٜ رؼؼٚ ك٢ َٓحٝىس ا٠ُ حكظخؽ كٌُِي ٣ٞٓق, رؼي َٝ  َٕ  .رٚ أَٓط٘خ ُٔخ(  َُلَخِػُِٞ

 ّ/ ٓخًح كؼَ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كظ٠ ٣َؿغ اهٞطٚ ؟

 ( ٍَ هَخ ِٚ )  ٣ٞٓق(  َٝ ْْ  حْؿَؼُِٞح: ) هيٓظٚ ك٢ ح٣ٌُٖ(  ُِلِْظ٤َخِٗ  ك٢ِ. ) ح٤َُٔس ٖٓ رٚ حٗظَٝح ح١ٌُ حُؼٖٔ: أ١(  ر٠َِخَػظَُٜ

 ْْ ِٜ ْْ  ٍَِكخُِ ُ َِكََُٜٞٗخ ََُؼَِّٜ  .ٍكخُْٜ ك٢ ًُي رؼي ٍأٝٛخ اًح ر٠خػظْٜ: أ١(  ٣َْؼ

  ( ْْ ُ َٕ  ََُؼَِّٜ ِؿُؼٞ َْ  رخ٤ٌَُ ا٤ُْٜ اكٔخٗٚ ك٢ ٣َؿزْٜ إٔ أٍحى أٗٚ ٝحُظخَٛ ه٤َ, ٓخ ػ٠ِ أهٌٛخ ٖٓ حُظلَؽ ٧ؿَ(  ٣َ

 ٣ٞؿذ ح٩كٔخٕ كبٕ ٣ؤط٢, ُٔخ ٣٘ؼَٕٝ ٫ٝ رٜخ, ٣لٕٔٞ ٫ ٝؿٚ ػ٠ِ ا٤ُْٜ ر٠خػظْٜ اػخىس ػْ ٝحك٤خ, ٬٤ً ُْٜ

 .ُِٔلٖٔ حُٞكخء طٔخّ ُ٪ٗٔخٕ

 ّ/ ٓخًح ١ِذ اهٞس ٣ٞٓق ٖٓ أر٤ْٜ ؟ 
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خ)  َّٔ َؿُؼٞح كََِ ْْ  ا٠َُِ ٍَ ِٜ ِ٘غَ  أَرَخَٗخ ٣َخ هَخُُٞح أَر٤ِ َّ٘خ ُٓ ِٓ  َُ ٤ْ ٌَ ُْ َْ )  أهخٗخ, ٓؼ٘خ طََٓ ُْ إ: أ١(  ح ِٓ ٍْ َ َؼَ٘خ كَؤ َْ  أََهخَٗخ َٓ ظَ ٌْ َٗ  )

اَِّٗخ: ) كوخُٞح رللظٚ, ُٚ حُظِٓٞح ػْ ٤ٌُِ٘خ, ٓززخ ًُي ٤ٌُٕٞ: أ١ َٝ  َُُٚ  َٕ  .٣ٌَٙ ٓخ ُٚ ٣ؼَٝ إٔ ٖٓ(  ََُلخكِظُٞ

 فىائد :

 ًًخء ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٘يٓخ هخٍ ) هخٍ حثظ٢ٗٞ رؤم ٌُْ ٖٓ أر٤ٌْ ( (ٔ

ٌْ ٖٓ أر٤ٌْ ... ٝه٤َ ُُٔخ ؿِْٜٛ رـٜخُْٛ ٝأػطخْٛ ٖٓ ح٤َُٔس ٝٓخ ٣لظخؿٚ حُٔٔخكَ هخٍ حثظ٢ٗٞ رؤم 

؟ ٖٝٓ أٌِْٛ ؟ ٖٝٓ إ ٌٛح كَٜ رؤٗٚ حٓظيٍؿْٜ ٤ُوٜٞح ػ٤ِٚ هٜظٚ ٣ؼ٢٘ ٖٓ أ٣ٖ أٗظْ ؟ ٖٝٓ أٗظْ 

 أرًْٞ ؟ ًْ ػيى ح٫ٝ٧ى ؟ ًْ ػيى ح٧َٓس ؟ ٌٛح ٢ٗء .

ٖ أٝ حُ٘وٚ حٌُِٔق رظ٣ُٞغ حُلٜٚ أٝ ح٤َُٔس ك٢ حُٔ٘ٞحص حُؼـخف ٝأٍحى إٔ ٣ٔؤٍ ٣َُٝ حُظ٣ٞٔ

إٔ ٣ٔؤٍ ػٖ ػيى ح٧كَحى كِٔخ هخُٞح رخه٢ ٝحكي ك٢ حُز٤ض كوخٍ كظ٠ أٛيهٌْ ٛخطٞح ٌٛح ح١ٌُ طوُٕٞٞ 

أٗٚ رخه٢ ك٢ حَُٔس حُوخىٓش كظ٠ طٌٞٗٞح ٛخىه٤ٖ ك٢ ح٩ىػخء ٝا٫ ٫ أػط٤ٌْ ٤ٗجخً أريحً كؤٝؿي ػ٘يْٛ 

 ؤطٞح رؤه٤ْٜ ٧ٗٚ حٗظخم ا٤ُٚ .حُلخكِ رؤٕ ٣

اًَحّ ح٤٠ُق ٝط٣ِٝي حُٔٔخكَ رٔخ ٣لظخؽ ) أ٫ طَٕٝ أ٢ٗ أٝك٢ ح٤ٌَُ ( ٝأٗٚ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ حُِْٔٔ إٔ  (ٕ

 طٌٕٞ ٌٛٙ ػخىطٚ حُٔٔظَٔس .

 ؿٞحُ حطوخً حُل٤ِش حُٔزخكش ُِظَٞٛ ُِٔوٜٞى حُٔزخف . (ٖ

ٜخ حُطؼخّ ٝحُز٠خػش حُظ٢ ِٝٛٞح هخٍ ُلظ٤خٗٚ حؿؼِٞح ر٠خػظْٜ ك٢ ٍكِْٜ أ١ ح٧ٝػ٤ش حُظ٢ ؿؼِٞح ك٤

رٜخ ٖٓ ر٬ىْٛ ٤ُ٘ظَٝح حُطؼخّ .. حؿؼِٞح ك٢ ٍكخُْٜ ٝأػ٤يٝٛخ ك٤ٜخ كظ٠ اًح حٗوِزٞح ا٠ُ أِْٜٛ ٝكٌٞح 

ك٤ـؼِْٜ حكَٙ ػ٠ِ حُؼٞىس ك٤وُٕٞٞ ٗٔٞح إٔ حُٔظخع ػَكٞح ًُي رؤْٜٗ أهٌٝح حُطؼخّ ٓ٘خ ر٬ ػٖٔ 

 ٣ؤهٌٝح ٓ٘خ ػٔ٘خً ... ٣ٞٓق ٣َ٣ي إٔ ٣َؿؼٞح .

 

 

 ّ/ ٓخ ٖٓ ٓٞهق ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ حُطِذ ؟

 ( ٍَ َْ : ) ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ؼوٞد ُْٜ(  هَخ َٛ  ْْ ٌُ ُ٘ َٓ ِٚ  آ خ ا٫ِ َػ٤َِْ َٔ ًَ  ْْ ٌُ ظُ ْ٘ ِٓ ِٚ  َػ٠َِ أَ ْٖ  أَِه٤ ِٓ  َُ  حُظِحّ, ٌْٓ٘ طويّ: أ١(  هَْز

 أػن ٝاٗٔخ ٝكلظٌْ, رخُظِحٌْٓ أػن ك٬ حُظؤ٤ًي, ٖٓ ػويطْ رٔخ طلٞح ُْ ٌٛح ٝٓغ ٣ٞٓق, كلع ك٢ ٌٛح ٖٓ أًؼَ

 .طؼخ٠ُ رخهلل

 ّ/ ) كخهلل ه٤َ كخكع ٝٛٞ أٍكْ حَُحك٤ٖٔ ( ًؤٕ ٣ؼوٞد ٫ٕ ٩ٍٓخُٚ ٤ًق ؟

 ( ُ ٌَ  كَخهللَّ َٞ  َكخكِظًخ َه٤ْ ُٛ َٝ  ُْ َك ٍْ َٖ  أَ ٤ ِٔ حِك ََّ  (  حُ

 . ٓؼْٜ ٩ٍٓخُٚ ٫ٕ هي ح٬ٌُّ ٌٛح ك٢ ًٝؤٗٚ ػ٢ِ, ٣َٝىٙ ك٤للظٚ ٣َك٢٘ٔ, إٔ ٝأٍؿٞ كخ٢ُ, ٣ؼِْ: أ١

 ّ/ ٓخًح ٝؿيٝح ك٢ ٓظخػْٜ ؟

خ)   َّٔ َُ ْْ  كَظَُلٞح َٝ ظَخَػُٜ َؿُيٝح َٓ َٝ  ْْ ىَّصْ  ر٠َِخَػظَُٜ ٍُ  ْْ ِٜ  (  ا٤َُِْ
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 هَخُُٞح)  كـ. ا٣خٛخ ٣ٌِْٜٔ إٔ أٍحى ٝأٗٚ رخُوٜي, ػ٤ِْٜ ٍىٛخ هي ٣ٞٓق إٔ ػ٘يْٛ ٓؼِٞٓخ ًخٕ هي أٗٚ ػ٠ِ ى٤َُ ٌٛح

خ أَرَخَٗخ ٣َخ: )  - ٓؼْٜ أه٤ْٜ آٍخٍ ك٢ طَؿ٤زخ - ٧ر٤ْٜ(  َٓ ٢ ـِ  حُـ٤َٔ, ح٩ًَحّ ٌٛح رؼي ٗطِذ ٢ٗء أ١: أ١(  َْٗز

 .ح٧ه٬م ٌٝٓخٍّ ُ٪ه٬ٙ حُٔظ٠ٖٔ حُلٖٔ, حُٞؿٚ ػ٠ِ ر٠خػظ٘خ ػ٤ِ٘خ ٍٝى ح٤ٌَُ, ُ٘خ ٝك٠َّ ك٤غ

 ( ِٙ ٌِ ىَّصْ  ر٠َِخَػظَُ٘خ َٛ َُ  ا٤ََُِْ٘خ ٍُ ٤ ِٔ َٗ ََِْٛ٘خ َٝ  رٔخ ُْٜ, ٝأط٤٘خ أِٛ٘خ, كَٔٗخ ُ٘خ, ٤ٌُِٚ ٓززخ ٛخٍ رؤه٤٘خ ًٛز٘خ اًح: أ١(  أَ

َْٗللَعُ )  حُوٞص, ٖٓ ا٤ُٚ ٠ٓطَٕٝ ْٛ َِٗىحىُ  أََهخَٗخ َٝ َٝ  ََ ٤ْ ًَ  ٍَ  كَٔ ٝحكي ٌَُ ٤ٌ٣َ كبٗٚ ٓؼ٘خ, ربٍٓخُٚ(  رَِؼ٤

ُِيَ )  رؼ٤َ, ًَ  ٌَ ٤ْ ًَ  ٌَ ٤ ِٔ  .طز٤٘ض هي ٝحُِٜٔلش ططٍٞ, ٫ حُٔيس ٧ٕ ٍَٟ, ٣٘خُي ٫ َٜٓ: أ١(  ٣َ

 فبئدة : 

  ٕحُٔئٖٓ ٫ ٣ِيؽ ٖٓ ؿلَ َٓط٤ٖ كوخٍ ) َٛ آٓ٘ي ػ٤ِٚ ا٫ ًٔخ أٓ٘ظٌْ ....( كخُٔئٖٓ ٤ًْ كطٖ ٌُُي أ

٣ؼظزَ رٔخ أٛخرٚ ك٢ حُٔخ٢ٟ ٣ٝٔ٘غ ػ٤ِٚ إٔ ٣لَٜ ُٚ ٓؼِٔخ كَٜ ُٚ ٖٓ هزَ كط٘ظٚ ًًٝخثٚ ٫ٝ 

 ٣ٌٕٞ ٓـل٬ً .

 ٍٓؼٌْ كو٢ رَ حػظٔي إٔ حُظًَٞ ػ٠ِ هللا ٛٞ حُٔزذ ك٢ ىكغ حٌَُٔٝٛخص كبٕ ٣ؼوٞد ُْ ٣وَ ُٖ أ ِٚٓ

 ػ٠ِ هللا ) كخهلل ه٤َ كخكظخً ( كظًَٞ ٣ؼوٞد ػ٠ِ هللا .

 . ْٜإٔ اًَحّ حُ٘خّ ٤ِٓٝش ا٠ُ ؿٌر 

ؿيحً ُٔخ هيٓ٘خ ػ٤ِٚ ٌٝٛٙ ر٠خػظ٘خ ٍىص ا٤ُ٘خ ح٩كٔخٕ ٣ٔظ٤َٔ هِٞد حُ٘خّ هخُٞح ٌٛح ٍؿَ أًَٓ٘خ 

 كؤٍَٓ ٓؼ٘خ أهخٗخ .

 ّ/ ٓخًح هخٍ ُْٜ ٣ؼوٞد ؟

ٍَ )  كـ ْٖ : ) ٣ؼوٞد ُْٜ(  هَخ َُ  َُِٚ ِٓ ٍْ ْْ  أُ ٌُ َؼ ِٕ  َكظ٠َّ َٓ ػِوًخ طُْئطُٞ ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ  ِ ٢ِ)  رخهلل ٝطلِلٕٞ ػو٬٤ ػٜيح: أ١(  هللاَّ ِٚ  َُظَؤْطَُّ٘٘  رِ

ْٕ  ا٫ِ ْْ  ٣َُلخ١َ  أَ ٌُ خ)  ىكؼٚ, طويٍٕٝ ٫ٝ رٚ, ٌُْ هزَ ٫ أَٓ ٣ؤط٤ٌْ إٔ ا٫: أ١(  رِ َّٔ ُٙ  كََِ ْٞ ْْ  آطَ ػِوَُٜ ْٞ  هخٍ ٓخ ػ٠ِ(  َٓ

ٍَ )  ٝأٍحى ُ  هَخ خ َػ٠َِ هللاَّ َٓ  ٍُ ٌَ  َٗوُٞ ٤ًِ  .ًٝلخُظٚ ٝكلظٚ ػ٤ِ٘خ ٜٗخىطٚ طٌل٤٘خ: أ١(  َٝ

 ّ/ رٔخًح ٝٛخْٛ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟

ْٖ  طَْيُهُِٞح ٫)  إٔ َٜٓ, هيٓٞح ْٛ اًح ٝٛخْٛ, ٓؼْٜ أٍِٓٚ ُٔخ ػْ حِكيٍ  رَخدٍ  ِٓ حْىُهُِٞح َٝ َٝ  ْٖ حدٍ  ِٓ َٞ هَشٍ  أَْر َِّ ظَلَ ُٓ  )

 .ٓزذ ٌٝٛح ٝحكي, ٍؿَ أر٘خء ٌُْٜٞٗ ٓ٘ظَْٛ, ٝرٜخء ٌُؼَطْٜ حُؼ٤ٖ, ػ٤ِْٜ هخف أٗٚ ًُٝي

خ)  كـ ا٫(  َٝ )  ْْ  أُْؿ٢ِ٘ َٓ ٌُ ْ٘ َٖ  َػ ِٓ  ِ ْٖ  هللاَّ ٢ْءٍ  ِٓ ِٕ )  ٣ٌٕٞ, إٔ ري ٫ كخُٔويٍ(  َٗ ُْ  اِ ٌْ ُُْل ِ  ا٫ِ ح  حُو٠خء: أ١(  هلِلَّ

ِٚ )  ٣وغ, إٔ ري ٫ رٚ ٝكٌْ ه٠خٙ كٔخ أَٓٙ, ٝح٧َٓ ه٠خإٙ, ِْضُ  َػ٤َِْ ًَّ َٞ  ٓخ ػ٠ِ ٫ هللا, ػ٠ِ حػظٔيص: أ١(  طَ

ِٚ )  حُٔزذ, ٖٓ رٚ ٤ٛٝظٌْ َػ٤َِْ َٝ  َِ ًَّ َٞ ٤َِْظَ َٕ  كَ ُِٞ ًِّ َٞ ظَ ُٔ ُْ  .َٓٛٞد ًَ ٣ٝ٘يكغ ٓطِٞد, ًَ ٣لَٜ رخُظًَٞ كبٕ(  ح

 

 فبئدة :
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  ٚ٢ٗء ٖٓ ػيّ إٔ ح٩ٗٔخٕ اًح ٍأٟ أٗٚ ٓلظخؽ ُلؼَ أَٓ ٌُٖ ك٤ٚ ٗٔزش ٓوخ١َس ٓغ ٗوٚ آهَ ٧ٕ ك٤

حُؼوش كبٕ أهٌ حُٔٞػن ٖٓ هللا ٝإٔ ٣وٍٞ ُٚ ػخٛي٢ٗ رخهلل حُؼظ٤ْ إٔ طلؼَ ًٌح ٫ٝ طلؼَ ًٌح ... ًُي ٓٔخ 

 ٣وَ ٗٔزش حُٔوخ١َس , ح٤ُٔؼخم ٓؼَ حُلِق رخهلل .

  ٜٞٓؼٌٍٝ ٌٝٛح ٖٓ كوٚ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ك٤٘ٔخ هخٍ ) ا٫ إٔ ٣لخ١ إٔ ح٩ٗٔخٕ اًح ؿِذ ػ٠ِ أَٓٙ ك

ٛق إٔ ٣طِذ ْٜٓ٘ إٔ ٣َىٝح أهخْٛ ٌُٖ ك٤ٔخ ٣ويٍٕٝ ػ٤ِٚ ٌُٖ اًح ؿِزٞح ُْٝ ٣ٔظط٤ؼٞح كْٜ  رٌْ ( كٜٞ

 ٓؼٌٍٕٝٝ .

 . ٚاػ٬ٕ حُظًَٞ رؼي ارَحّ حُؼوٞى ك٣ِ٤يٛخ رًَش ٝه٤َحً ٝط٤ًٌَحً ُِطَك٤ٖ رٔخ طؼخهيح ػ٤ِ 

 يهِٞح ٖٓ رخد إٔ أهٌ ح٧ٓزخد ُِٞهخ٣ش .. حُؼ٤ٖ أَٓ َٓ٘ٝع ريٕٝ ٝٓٞٓش كبٕ ٣ؼوٞد هخٍ ُْٜ ) ٫ ط

 ٝحكي ( ك٤ْٜ ؿٔخٍ ػيى ًؼَ .

  إٔ ح٩ٗٔخٕ حُِْٔٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣يكغ ح٣َُزش ػٖ ٗلٔٚ اًح ًخٕ طَٜف ك٤ٔخ ٣ـؼَ حُ٘خّ ٣َطخرٕٞ ك٤ٚ ك٬

٣لؼَ ٫ٝ ٣وَ ر٢٘ء ٣ؼ٤َ حُ٘زٜش ك٤ٚ ) ٫ طيهِٞح ٖٓ رخد ٝحكي ( ٌٛح حُؼيى ٣ؼ٤َ حُ٘ي ٝح٣َُزش أْٜٗ 

 ػٜخرش ٣َ٣يٕٝ َٗحً .

  ًح٧ٓزخد ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٝهٞع هيٍ هللا كبٕ حُويٍ ٤ٓوغحطوخ. 

 

 

 الفىائد :

إٔ ٣ؤهٌ أهخٙ رخُل٤ِش حَُ٘ػ٤ش ٫ٝ ٣َ٣ي إٔ ٣ؤهٌ أهخٙ ػ٠ِ كٔذ ى٣ٖ  إٔ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ أٍحى (1

ؤٍحى حُِٔي حُـخ٢ِٛ ٝاٗٔخ ػ٠ِ كٔذ ٣َٗؼش ٣ؼوٞد كوي ًخٕ حُٔخٍم ٣ئهٌ ػزيحً ػ٘ي حَُٔٔٝم ٓ٘ٚ ك

ِْٜٛ رـٜخُْٛ ٝؿؼَ حُٔوخ٣ش ك٢ ٍكَ أه٤ٚ ) رؼٞ حُٔـل٤ِٖ هَأ ؿؼَ ؟ ؿ ًُي رل٤ِش كٔخًح كؼَ

حُٔوخ٣ش ك٢ ٍؿَ أه٤ٚ ػْ إًٔ ٓئًٕ أ٣ظٜخ حُؼ٤َ اٌْٗ ُٔخٍهٕٞ كؤهزِٞح ػ٤ِْٜ ٓخًح طلويٕٝ ؟ هخُٞح ٗلوي 

 ٛٞحع حُِٔي .

ّ ٖٓ ٝؿي ٟخُظ٢ كِٚ أُق لاير ٓؼ٬ً ٌٛح ؿؼَ ٓزِؾ ٓؼِٞخُش َٓ٘ٝػش ٢ٛٝ إٔ طوٍٞ .. ؼإٔ حُـ (2

ٝحُـؼخُش حُؼَٔ ك٤ٜخ ؿ٤َ ٓؼِّٞ كل٢ ح٩ؿخٍس ٫ طوٍٞ ٖٓ ٝؿي رؼ١َ٤ ٧ٕ ٝؿيحٕ حُزؼ٤َ ٌٖٓٔ ٣ؤهٌ 

ٖ ٓخػش ٌٖٝٓٔ ٣ؤهٌ ٓ٘ش ٝأٗض طزلغ ػٖ رؼ٤َ حَُؿَ ٌُٖ ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُـؼَ ٓـ٫ًٜٞ ) ٓ

٣ٌٕٞ ك٤ٜخ أُق , اًحً ٫ ري ٖٓ ػوي حُـؼخُش إٔ ٣ٌٕٞ  ٝهيك٤ٜخ لاير ٝؿي ٓللظظ٢ كِٚ ٓخ ك٤ٜخ ( هي ٣ٌٕٞ 

حُـؼَ ٓؼِّٞ ًٝخٕ حُؼَٔ ٓـٍٜٞ ) ُٖٝٔ ؿخء رٚ كَٔ رؼ٤َ ( ٝكَٔ رؼ٤َ ٓؼِّٞ أٗٚ ٣لَٔ ه٤ٖٔٔ 

 ٤ًِٞح ٓؼ٬ً ٖٓ حُطؼخّ أٝ حُؤق . 

كٌٜٙ ؿٞحُ ػوي حٌُلخُش ٣ؼ٢٘ ًل٤َ ٣لَٔ حُزؼ٤َ كٌٜحٕ ػويحٕ رٌِٔظ٤ٖ ٖٓ حُوَإٓ ) وأوب به شعٍم ( 

ر٬ؿش حُوَإٓ ك٢ ًِٔخص ر٤ٔطش ؿيحً َٓ٘ٝػ٤ش ػوي حُـؼخُش ٝحٌُلخُش ػْ رؼي ًُي حٓظيٍؿْٜ ٣ٞٓق 

 ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ) كٔخ ؿِحإٙ ( أٗظْ أكٌٔٞح ح١ٌُ ٣ٞؿي ك٢ ٍكِٚ ٛٞ ٗلٔٚ ؿِحإٙ أ١ ٣ئهٌ ػ٘يٗخ ػزيحً 

ْٜ ػْ حٓظوَؿٜخ ٖٓ ٝػخء ُٚ ح٧ٓزخد ُج٬ ٣ٌ٘٘ق كزيأ رؤٝػ٤ظ ٤ٜ٣تأَٓحً كؼ٤ِٚ إٔ  إٔ ح٩ٗٔخٕ اًح أٍحى (ٖ

أه٤ٚ ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ اكٌخّ حُوطش كبٕ هللا طؼخ٠ُ ُٔخ أٍحى إٔ ٣ؤهٌ أهخٙ ػ٘يٙ ٤ٛت هللا ُٚ ًَ ٌٛح ٝؿؼَ 
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ح٧َٓ ٤ٔ٣َ كظ٠ ٣وَؽ أهٞٙ ٣ٞٓق ْٝٛ ٫ ٣ٌٕ٘ٞ ك٢ ح٧َٓ ٝإٔ أهخْٛ ٓخٍم ٝأهٌ أهخٙ ر٣َ٘ؼش 

 ٣ؼوٞد ُْٝ ٣ئهٌ ري٣ٖ حُِٔي .

ٝح٧ٗظٔش حُوز٤ؼش ٝاٗٔخ ا٠ُ  ٝػيّ ؿٞحُ حُظلخًْ ا٠ُ حُوٞح٤ٖٗ حُـخ٤ِٛش ٝؿٞد حُظلخًْ ا٠ُ ٣َٗؼش هللا  (ٗ

 ٙ ك٢ ى٣ٖ حُِٔي ( . ػ٤ِٚ ِْٝٓ ) ٓخ ًخٕ ٤ُؤهٌ أهخَٗع هللا ػِ ٝؿَ ًٝظخرٚ ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ ٠ِٛ هللا

 إٔ ًظخد هللا ٣ـذ إٔ ٣ئهٌ ٣ٝؼَٔ رٚ رٔخ أٍحىٙ هللا ػِ ٝؿَ ٝحُٔوٜٞى ٖٓ ح٣٥ش ٣ؼَٔ رٚ . (٘

 ) هخُٞح ٣خ أ٣ٜخ حُؼ٣ِِ إ ُٚ أرخً ٤ٗوخً ًز٤َحً كوٌ أكيٗخ ٌٓخٗٚ ...( 

 ) هٜٚ أر٢ ػ٢ِ رٖ ػو٤َ ( ٝٛٞ أكي ًزخٍ حُؼِْ ُٚ ُِٓ٘ش ًز٤َس ر٤ٖ حُ٘خّ ...

 

 الخفسٍس المىضىعً :

 (7٘-ٗ٘) ح٣٥ش ٖٓ حُٔخىّ حُٔوطغ

  َٜٓ ك٢ رؼخثِظٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق ُوخء -

 ح١ٌُ ٌٓخٕ ك٢ حُلٌْ حٓظ٬ّ ُٚ ك٤َٔ ٣ٌَٓٚ إ ٓزلخٗٚ هللا أٍحى ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق رَحءس اػ٬ٕ رؼي -

  ك٤ٚ ظِْ

 (11-1٘) ح٣٥ش ٖٓ حُٔخرغ حُٔوطغ

  أهَٟ َٓس حهٞطٚ ٓغ ٣ٞٓق ُوخء -

 حُوٜزش حُٔ٘ٞحص ك٢ ٛخثِش ٍُٝع ٍُٝع ٝطير٤َٛخ ح٧ٍٝ هِحثٖ ط٢ُٞ ك٢ ٣ٞٓق ٗـق إٔ رؼي -

 َٜٓ ا٠ُ ح٤َُٔس ٧ؿَ ر٤٘ٚ ٣ؼوٞد كؤٍَٓ حُظـخٍ ٓوٜي َٜٓ أٛزلض حُول٢ ؿخء كل٤٘ٔخ

 

 اللمسبث البٍبوٍت 

 (:ٕٙ) آ٣ش

 َخ) ًًَ ٖٓ حُلٌٔش كٔخ أك٤خٗخً  ٓؼِّٞ ٛٞ ٓخ كٌف ا٠ُ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٤ٔ٣ َّٔ ِؿُؼٞح كََِ ْْ  ا٠َُِ ٍَ ِٜ (( ٖٙ) أَر٤ِ

ٍَ ) هُٞٚ ك٢ ح٤ُٔخم ٖٓ ٝحٟق ح٧َٓ ٌٛح إٔ ٓغ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ هَخ َٝ  ِٚ ْْ  حْؿَؼُِٞحْ  ُِلِْظ٤َخِٗ  ك٢ِ ر٠َِخَػظَُٜ

 ْْ ِٜ ْْ  ٍَِكخُِ ُ َِكََُٜٞٗخ ََُؼَِّٜ ح ٣َْؼ ًَ ْْ  ا٠َُِ حٗوََِزُٞحْ  اِ ِٜ ِِْٛ ْْ  أَ ُ َٕ  ََُؼَِّٜ ِؿُؼٞ َْ  ؟((ٕٙ) ٣َ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

ٍَ ) ح٣٥ش هَأٗخ ُٞ. َٜٓ ك٢ ٣ِحُٕٞ ٫ ٝاٗٔخ رؼي ٣َؿؼٞح ُْ ْٛ هَخ َٝ  ِٚ ْْ  حْؿَؼُِٞحْ  ُِلِْظ٤َخِٗ ْْ  ك٢ِ ر٠َِخَػظَُٜ ِٜ ْْ  ٍَِكخُِ ُ  ََُؼَِّٜ

َِكََُٜٞٗخ ح ٣َْؼ ًَ ْْ  ا٠َُِ حٗوََِزُٞحْ  اِ ِٜ ِِْٛ ْْ  أَ ُ َٕ  ََُؼَِّٜ ِؿُؼٞ َْ  إً. ك٤ٔظخٍٕٝ ٣ؤطٕٞ أهَٟ َٓس َٜٓ ا٠ُ ٣ؼٞىٕٝ ُؼِْٜ أ١( ٣َ
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 ُؼِْٜ) ٣وٍٞ حُلخٍ كزطز٤ؼش أِْٜٛ ا٠ُ ٣ؼٞىٝح ُْ كْٜ أِْٜٛ ا٠ُ ٤ُْٝ أهَٟ َٓس َٜٓ ا٠ُ ٣َؿؼٕٞ ُؼِْٜ

 (.٣َؿؼٕٞ

 (:ٖٙ) آ٣ش

 (خ َّٔ ِؿُؼٞح كََِ ْْ  ا٠َُِ ٍَ ِٜ ِ٘غَ  أَرَخَٗخ ٣َخ هَخُُٞحْ  أَر٤ِ َّ٘خ ُٓ ِٓ  َُ ٤ْ ٌَ ُْ َْ  ح ِٓ ٍْ َ َؼَ٘خ كَؤ َْ  أََهخَٗخ َٓ ظَ ٌْ اَِّٗخ َٗ َٝ  َُُٚ  َٕ ( ٖٙ) ََُلخكِظُٞ

 ؟حْٓ أٝ كؼَ ٛ٘خ ٌٗظَ ُلع َٛ( ٣ٞٓق

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٓـِٝٓخً  ٣ٌٕٞ حُطِذ ٝؿٞحد ٗزظخع ٗزظغ ٓؼَ ٌٗظخٍ أِٜٛخ حُطِذ, ؿٞحد ٛٞ ٓـِّٝ ٌٗظخٍ أ١ ٌٗظَ كؼَ ٌٛح

ََ ) ٝهخٍ ُٜ٘زٚ حٓٔخ ًخٕ ُٝٞ. ٌٗظَ كٜخٍص حُٔخ٤ًٖ٘ ٫ُظوخء ح٧ُق كلٌكض  (. ٌٗظ

 (:ٗٙ) آ٣ش

 ( ٍَ ُِيَ  هَخ خ ًَ َّ٘خ َٓ طَيَّح َْٗزؾِ  ًُ ٍْ خ َػ٠َِ كَخ َٔ ِٛ ٍِ خ آػَخ ًٜ َٜ خ أَرَخَٗخ ٣َخ هَخُُٞحْ ) ,( حٌُٜق( ٗٙ) هَ َٓ ٢ ـِ ِٙ  َْٗز ٌِ  ر٠َِخَػظَُ٘خ َٛـ

ىَّصْ   حُلَم؟ ٓخ(٣ٞٓق( ٘ٙ) ا٤ََُِْ٘خ ٍُ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ُْ حُزـ٤ش ًخٗض ُٝٔخ هِّظٚ أٝ حُليع ُٝطٍٞ ػ٘ٚ ٗظليع ح١ٌُ رخُٔوخّ ٓظؼِن ٝحُلٌف حًٌَُ. ٣وظِلخٕ حُليػخٕ

ٍَ ) هخٍ طٌظَٔ ُِيَ  هَخ خ ًَ َّ٘خ َٓ  حُلٞص ٤ٔٗض ك٤غ أٗٚ أهزَ طؼخ٠ُ ٍر٘خ ٧ٕ حُو٠َ, ُوخء ٣زظـ٢ ًخٕ ٧ٗٚ( َْٗزؾِ  ًُ

 ٓٔخ أًؼَ كٌٜح أٓٞحُْٜ ا٤ُْٜ ٝأٍؿغ ح٤َُٔس كؤػطخْٛ ٬ُٓظ٬ء ؿخءٝح ْٛ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ أٓخ. ٓظـيٙ ٛ٘خى

ٍَ ) كوخٍ ٌُِٔخٕ َٝٛ ٝاٗٔخ رؼي ػ٘ٚ ٣زلغ ح١ٌُ حُ٘وٚ ٣َ ُْ ٧ٗٚ حُزـ٤ش طٌظَٔ ُْ ح٠ُٝ٧ أٓخ ٣زـٕٞ ُِيَ  هَخ ًَ 

خ َّ٘خ َٓ  .ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ه٤ٜٛٞش ٖٓ ٌٝٛح ٣لٌف ُْ حًظِٔض ُٝٔخ ٜٓ٘خ كٌف حُزـ٤ش طٌظَٔ ُْ ُٔخ( َْٗزؾِ  ًُ

 كخهلل) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ كخكظخً  ًِٔش اػَحد ٓخ  ٌَ  ؟(حَُحك٤ٖٔ أٍكْ ٝٛٞ كخكظخً  ه٤

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

: اػَحر٤٤ٖ ٝؿ٤ٜٖ ك٤ٜخ( أكٞحْٜٛ ٖٓ طوَؽ ًِٔشً  ًزَص) ًٌُٝي( ٍك٤ْ ٍد ٖٓ ه٫ًٞ  ٬ٌّٓ ) ٝح٣٥ش ح٣٥ش ٌٛٙ

 ٖٓ ٤ُْ رؼيٙ ٓخ ًخٕ اًح حُظل٤٠َ حْٓ إٔ ػ٠ِ ط٘ٚ حُ٘ل٣ٞش حُوخػيس ٧ٕ كخٍ طٌٕٞ أٝ ط٤٤ِٔ طٌٕٞ إٔ آخ

َُ  أٗض) ٓؼخٍ ٣ُٜ٘ذ ؿ٘ٔٚ ُٖ  ٛٞ ٓخ٫ً, أًؼ َُ  أٗض: ٣وخٍ. )٠ُ٣خف ؿ٘ٔٚ ٖٓ رؼيٙ ٓخ ًخٕ ٝاًح( ٗؼَحً  أكٔ  أك٠

, ٍَ ُٖ  ٍؿ ٍٍ  أكٔ  (.ىح

ٌَ  كخهلل) ح٣٥ش ٝك٢  ََٝٗٓ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ري٤َُ ٌْٓ٘ ه٤َ طؼخ٠ُ هللا كلظٚ إٔ طؼ٢٘ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢( كخكظخً  ه٤

 إٔ ُٔزذ( حُلخٍ ٖٓ أهٟٞ ٝحُظ٤٤ِٔ) هللا كلظش ٝر٤ٖ( ٣ٞٓق اهٞس ر٤ٖ) ر٤ْٜ٘ هخٍٕ طؼخ٠ُ كٌؤٗٚ( كلظش ػ٤ٌِْ

َُ  هللا هخٍ ُٝٞ. أهٟٞ ك٢ٜ حُظ٤٤ِٔ ك٢ أٓخ حُللع كخُش ٖٓ حُلخٍ ٌٛٙ ك٢ كو٢ ه٤َ ًؤٗٚ ُؼخِٜٓخ ه٤ي حُلخٍ  ه٤

ٍّ  ك٢ٜ كخكعٍ   .حُلخكع ٛٞ هللا إٔ ػ٠ِ طي
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 (:7ٙ) آ٣ش

 ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ( ٍَ هَخ ٖ طَْيُهُِٞحْ  ٫َ  ر٢ََِّ٘  ٣َخ َٝ حِكيٍ  رَخدٍ  ِٓ حْىُهُِٞحْ  َٝ َٝ  ْٖ حدٍ  ِٓ َٞ هَشٍ  أَْر َِّ ظَلَ  حُِٔٔش ٓخ(( 7ٙ) ُّٓ

 ٝحكي؟ رخد ٖٓ حُيهٍٞ ػيّ ك٢ ٧ر٘خثٚ ٣ؼوٞد ٖٓ حُيػٞس ٌٛٙ ك٢ حُز٤خ٤ٗش

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

ً ًخٕ  ٝحٍَُٓٞ حُلن ٝحُؼ٤ٖ حُؼ٤ٖ ط٤ٜزْٜ كِج٬ ًؼ٤َ ػيىْٛ ه٤َ ّٞ  حُظخٓش هللا رٌِٔخص ٝحُل٤ٖٔ حُلٖٔ ٣ؼ

ش ٤ٗطخٕ ًَ ٖٓ ّٓ ّٓش ػ٤ٖ ًَٝ ٝٛخ  ٣وَرٚ حُؼ٣ِِ ٣ؼ٢٘ ٝهَر٠ كٔ٘ش ر٘خٍس ٣ٌٕٞ ٝهي. ٝه٤َ ٌٛح ٣ٌٕٞ كوي" ٫

 ٣وخٍ ٫ كظ٠ ٫ هخٍ ٝهْٔ. أًؼَ كٜخٍٝح أر٤ْٜ ٖٓ ُْٜ رؤم ؿخءٝح أْٜٗ ٫ٝكع حُلٔي ا٠ُ ٣يػٞ ٌٛح ٣ٌٖٔ هخٍ

 .حُظلَم ْٜٓ٘ ١ِذ ح٧َٓ ٌٛح ٣ُظٖ ٫ كلظ٠ ٤ٓت ٓظٖ رْٜ ٣ُظٖ هي ؿٞح٤ْٓ أْٜٗ

 

 (:1ٙ) آ٣ش

 خ) ٣ؼوٞد ٗلْ ك٢ حُظ٢ حُلخؿش ٢ٛ ٓخ َٓ  َٕ خ ًَ ٢ِ٘ ـْ ُ٣  ْْ ُْٜ٘ َٖ  َػ ِٓ  ِ ْٖ  هللاَّ ٢ْءٍ  ِٓ ِْ  ك٢ِ َكخَؿشً  ا٫َِّ  َٗ  ٣َْؼوُٞدَ  َْٗل

 ؟(ه٠ََخَٛخ

 (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى)

َ ُْ ه٤٠ش أ٣ٔخ: ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ هللا ًظخد ٓغ طؼخِٓ٘خ ك٢ ػخّ ٓزيأ ػ٘يٗخ ّٜ  هزَ ك٤ٜخ ٣َى ُْٝ حُوَإٓ ك٤ٜخ ٣ل

 ا٫َِّ ) ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ُ٘خ هخٍ كِٔخ. ٗظ٤ـش ا٠ُ ٣َٜ ٫ ح١ٌُ حُظٌِّق ٖٓ ك٤ٜخ حُوٞٝ  هللا ٍٍٓٞ ػٖ ٛل٤ق

ِْ  ك٢ِ َكخَؿشً   هخف أٗٚ: هخ١ؼش ٤ُٔض ط٣ٜٞٔخص ك٤ٜخ حُزلغ. طو٤ِّٜخ حُلخؿش طظو٤َ ٓخًح أٗض( ه٠ََخَٛخ ٣َْؼوُٞدَ  َْٗل

 اًح أْٜٗ ٛئ٫ء, ػٜزش أم ػَ٘ أكي ٤ٗجخً  ُْٜ ك٤يرَ ؿٔؼْٜ ٖٓ ٣و٠٘ حُِٔي إٔ ػ٤ِْٜ هخف حُلٔي, ٖٓ ػ٤ِْٜ

 ٗجض ٓخ طظو٤َ. حُلخؿش ٢ٛ ٓخ ٗي١ٍ ٫ ٗوٍٞ  ٌُُٝي ى٤َُ ػ٤ِٚ ٤ُْ ٬ًّ ٌٛح. ٣ْٜ ٫ ٤ٗجخً, ٣يرَٕٝ حؿظٔؼٞح

 ك٢ ٌٝٛح. حُويٍ رٌٜح كظٌظل٢ ٢ٛ ٓخ حُلخؿش ٌٛٙ ػٖ أهزَى ٓخ ٝؿَ ػِ هللا إٔ ٝحػوخً  ًٖ ٌُٖ ح٧َٓ ٌٛح ٖٓ

 .رخُظل٤َٜ ػٜ٘خ ٣ظليػٕٞ ٫ ٌٌٛح ٣َٜٔٝٗخ حُِٔق ًخٕ  حُٜلخص ػٖ ػِٔخإٗخ ٣ليػ٘خ ٝػ٘يٓخ ًؼ٤َس أٍٓٞ

 (:7ٓ) آ٣ش

 خ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ح٣٥ظ٤ٖ طٞؿ٤ٚ ٓخ َّٔ ُْٛ كََِ َِ ْْ  َؿَّٜ ِٛ ُِ َٜخ ـَ ََ  رِ وَخ٣َشَ  َؿَؼ ِّٔ َِ  ك٢ِ حُ ْك ٍَ  ِٚ ( ٣ٞٓق( 7ٓ) أَِه٤

حعَ  َْٗلوِيُ  هَخُُٞحْ ) َٞ ِِيِ  ُٛ َٔ ُْ ٖ ح َٔ ُِ ِٚ  َؿخء َٝ َُ  رِ ْٔ ٍَ  ِك  ٝحُٜٞحع؟ حُٔوخ٣ش ر٤ٖ حُلَم ٝٓخ( ٣ٞٓق( 7ٕ) رَِؼ٤

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٣ؼِٕٔٞ ٫ ٌُْٜ٘ ٤ٌٓخٍ ٌٛح إٔ ٣ؼِٕٔٞ ُْٜ ٣ٌخٍ ح١ٌُ حُٔٔظخٍٕٝ ٧ّ حُٔوخ٣ش ٣ز٤ٖ إٔ أٍحى حُِٔي ٛٞحع هخٍ ُٔخ

 ٓـَى ٤ُْ حُٔوخ٣ش ٌٛٙ إٔ ٣ز٤ٖ إٔ كؤٍحى ٤ٌٓخٍ حُٔوخ٣ش ؿؼَ ٝٛٞ رٔؼ٠٘ ٝحُٜٞحع حُٔوخ٣ش. حُِٔي ٛٞحع أٗٚ

 رٚ ٣ُٔو٠ ٓخ ٛٞ ح٧َٛ ك٢ حُٔوخ٣ش. ػٔٞٓخً  رٚ ٣ٌخٍ ٓخ ٛٞ حُٜٞحع. أ٤ٔٛظٚ ُز٤خٕ حُِٔي ٛٞحع ٌٛح ٝاٗٔخ ٓوخ٣ش

ًً  ًخٕ ُٝٞ ػخى٣ش ٓوخ٣ش ٓـَى ٤ُْ كٜٞ. ٤ٌَُِ ٛٞحػخً  ٣ٔظؼَٔ ًٝخٕ هَٔحً  رٚ ٣َ٘د حُِٔي ً  رـ٤َٙ ٗؤط٢ ػخى٣خ
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 حُٜٞحع ٤ٌَُِ ح٥ٕ ٣ٔظؼَٔ ٝحُٜخع ٝحُٜٞحع حُِٔي رٜخ ٣ٔو٠ ًخٕ ٣وُٕٞٞ ًٝٔخ حُِٔي ٛٞحع ٌٛح ٌُٖ

 .رٚ ٣ٌخٍ ٓخ ٝٛٞ ٛٞحع ٝكخُش رٜخ ٣ٔو٠ ٧ٗٚ ٓوخ٣ش كخُش ٤ٌٓخٍ, ٝكخُش ٓوخ٣ش كخُش كخُظخٕ ُٜخ ك٢ٜ ٝحُٜخع

 (:7ٕ) آ٣ش

 ٣ٞٓق؟ ٍٓٞس ك٢( ٛٞحع) ًِٔش ك٢ ٝحُظؤ٤ٗغ حُظ٤ًٌَ ى٫ُش ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠  كخَٟ.ى)

حعَ  َْٗلوِيُ  هَخُُٞحْ ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ َٞ ِِيِ  ُٛ َٔ ُْ ٖ ح َٔ ُِ ِٚ  َؿخء َٝ َُ  رِ ْٔ ٍَ  ِك أََٗخْ  رَِؼ٤ َٝ  ِٚ ٌْ  رِ ِػ٤  كَزََيأَ ) ٝ{( 7ٕ} َُ

 ْْ ِٜ ِػ٤َظِ ْٝ َ ََ  رِؤ ِٚ  َِٝػخء هَْز َّْ  أَِه٤ َؿَٜخ ػُ ََ ظَْو ْٓ ٖ ح ِٚ  َِٝػخء ِٓ ُِيَ  أَِه٤ ٌَ ُٓقَ  ًِْيَٗخ ًَ خ ٤ُُِٞ َٓ  َٕ خ ًَ  ٌَ ِٖ  ك٢ِ أََهخُٙ  ٤َُِؤُْه ِِيِ  ِى٣ َٔ ُْ  ا٫َِّ  ح

خءَ  إَٔ َ٘ كَغُ  هللّاُ  ٣َ َْ َؿخصٍ  َٗ ٍَ ٖ َى خء ِّٓ َ٘ كَ  َّٗ مَ َٝ ْٞ  َِّ ًُ ١ًِ  ٍْ ِْ ٌْ  ِػ  َٝٓس ًٌَٓس َٓس ٛٞحع ًِٔش كخٓظويٓض{( 7ٙ} َػ٤ِِ

ًَّس ٓئٗؼّش طؤط٢ حٌُِٔخص ٝرؼٞ. ٓئٗؼش ًَّ ٓؼ٬ً  حُؼخهزش كٌِٔش ٌٝٓ  حٓظؼِٔض اًح ٝطُئّٗغ ُِؼٌحد حٓظؼِٔض اًح طٌُ

 (. ٓـخ١ُ ٓئٗغ) ٠ُٔٔ٣ٝ ُِٔـخُ ٛٞ حُظؤ٤ٗغ حُِـش ك٢. ٤ُِٜلش

 (:7ٖ) آ٣ش

 ح٣ٌَُْ؟ حُوَإٓ ك٢ حُظخء رلَف حُؤْ ى٫ُش ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

ش طٌٕٞ حُظخء ٌُٖ حُٞحٝ ٓؼَ هْٔ كَف حُظخء ّٜ  ػ٬ع ك٢ ٍٝىص ٝهي ُِظؼظ٤ْ ٝطٔظؼَٔ( هللا) حُـ٬ُش رِلع ٓوظ

ظُْ َُوَيْ  طَخهلّلِ  هَخُُٞحْ ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ َٓحص ْٔ خ َػِِ يَ  ِؿْجَ٘خ َّٓ ِٔ ِٝ  ك٢ِ ُُِْ٘ل ٍْ خ ح٧َ َٓ َّ٘خ َٝ ًُ  َٖ ٍِه٤ِ خ ُ  طَخهلل هَخُُٞحْ { }7ٖ} َٓ  طَْلظَؤ

 َُ ًُ ٌْ ُٓقَ  طَ َٕ  َكظ٠َّ ٣ُٞ ٌُٞ ٟخً  طَ ََ ْٝ  َك َٕ  أَ ٌُٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ٌِ َُْٜخُِ ىَ  َُوَيْ  طَخهلّلِ  هَخُُٞحْ {} 1٘} ح ََ إِ َػ٤ََِْ٘خ هللّاُ  آػَ َّ٘خ َٝ ًُ  َٖ  ََُوخ١ِج٤ِ

 ٓٔخ َٛخٝؿ٤ ٝحُْ٘ٔ ٝح٤َُِ ٝح٠ُل٠ حُلـَ ٓؼَ حُـ٬ُش ُلع ؿ٤َ ٓغ طٔظويّ ػخىس ك٢ٜ حُٞحٝ أٓخ{( . 1ٔ}

زيُشٌ  حُِـ١ٞ أِٜٛخ ك٢ ٝحُظخء. ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ رٚ طؼخ٠ُ هللا ٣ؤْ  .حُٞحٝ ٖٓ ُٓ
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 الىصبٌب العملٍت :

ؿٞحُ ١ِذ ٜٓ٘ذ أٝ ٝظ٤لش ُِِٜٔلش حُؼخٓش اًح ً٘ض طٔظ٤ٌِٖ هيٍحص ٓ٘خٓزش ُِٜٔ٘ذ ك٬ رؤّ رؤٕ  (ٔ

 حُٞظ٤لش ٢ٌُ ط٘ـ٢ِ ٌٓخٕ ْٜٓ ك٢ حُيػٞس َٝٗ٘ حُي٣ٖ .ططِز٤ٖ ٌٛح حُٜٔ٘ذ أٝ 

إٔ ح٥هَس ٢ٛ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظل٤٠َ حُلو٤و٢ ٦ُٝهَس أًزَ ىٍؿخص ٝأًزَ طل٬٤٠ً اًح ٍأ٣ض  (ٕ

 حُٔ٘خٛذ ك٢ حُي٤ٗخ ٝحَُكؼش حُي٣ٞ٤ٗش كظ١ًٌَ ٦ُٝهَس أًزَ ىٍؿخص ٝ أًزَ طل٬٤٠ً .

رويٍ حٓظطخػظي ٫ طزو٢ِ كخ٣ٌَُْ ٣لزٞٗٚ حُ٘خّ ٣َ٣ٝيٕٝ ح٩كٔخٕ ا٤ُٚ ٧ٗٚ أكٖٔ  أ٢ًَٓحٌَُّ :  (ٖ

 ا٤ُْٜ ٝأًَْٜٓ كْٜ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣َىٝح اكٔخٗٚ .

 حُٔئٖٓ ٣ٌٕٞ كطٖ ٣وع ٫ ٣ِيؽ ٖٓ ؿلَ َٓط٤ٖ . (ٗ

 ٫ ط٢ٌٗٞ ٓزِِٜش ٫ ري ٖٓ حُظٞػ٤ن ٝحُؼوي ك٢ أ١ َٓ٘ٝع أٝ ٓ٘خًٍش أٝ أ١ ػَٔ طو٢ٓٞ رٚ . (٘

ٝحُل٤طش كظ٠ ٫ طٜخر٢ رخُظؼذ ٌُٖٝ ريٕٝ ٝٓٞٓش كو٢ حػ٢ِٔ حُٔزذ ٝك٢ٟٞ أَٓى  حػ٢ِٔ حُٔزذ (ٙ

هلل ٝأػ٢ِٔ إٔ هيٍ هللا آط٢ ٝح٢ٍٟ رو٠خء هللا ٝإٔ حُؼ٤ٖ ُٖ طؤط٤ي ا٫ ربًٕ هللا ٝهيٍ هللا ٌُُي ٫ 

 ط٢ٓٞٓٞ ٝح٢ٍٟ رو٠خء هللا ٓغ حُؼَٔ رخُٔزذ .

زش ٝحُ٘ي حرظؼي١ ػٜ٘خ كظ٠ إ ً٘ض ك٢ ىكغ ح٣َُزش ٝحُ٘ي ػٖ ٗلٔي ٫ ط٢ٌٗٞ ك٢ ٓٞحٟغ ح٣َُ (7

ٟٓٞغ ٣٘ي ك٤ٚ رَث٢ ٗلٔي حكظٌحًء رخُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ) ػ٠ِ ٌٍِْٓ اٜٗخ ٛل٤ش ( ٫ ري ٖٓ 

 .ىكغ ح٣َُزش ٝحُ٘ي ػ٘ي كظ٠ ُٞ ُْ ٣ٜخٍكٞى رٌُي
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 :(111( إلى اٌَت )88مه اٌَت ): السابعالمقطع 

 حمهٍد : 

حُوخٙ رٜخ كٔؼ٬ً ٤ُِش حُؼ٤ي ٓخ ٛٞ ح٧ك٠َ حُظٌز٤َ أّ هَحءس حُوَإٓ ؟ حُظٌز٤َ أك٠َ ٧ٗٚ ػزخىس ٌَُ ػزخىس ٝهظٜخ 

ٓوٜٞٛش رٌٜح حُٞهض ٝح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٣ّٞ حُـٔؼش أك٠َ أّ هَحءس حُوَإٓ ؟ ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ أك٠َ ٧ٕ 

 7ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٣ّٞ حُـٔؼش ُٜخ ٝهض ٓوٜٞٙ ٝٛٞ ٣ّٞ حُـٔؼش كوي ًخٕ أرٞ رٌَ حُـِحث١َ ٍكٔٚ هللا ٢ِٜ٣ 

 آ٫ف َٓس ًَٝ ٣ّٞ ػ٬ػش آ٫ف َٓس .. ٗٔؤٍ هللا ٖٓ ٝحٓغ ك٠ِٚ ..

ك٢ حُٔٔـي حُلَحّ ٓخ أك٠َ ػَٔ طو٤ٖٓٞ رٚ ؟ حُطٞحف ػْ ح٬ُٜس ٧ٕ حُطٞحف هخٙ كو٢ رخُلَّ ػزخىس ٫ 

 حُؼزخىحص . طٞؿي ا٫ ك٢ حُٔٔـي حُلَحّ ػْ ح٬ُٜس ٧ٕ ح٬ُٜس رٔجش أُق ٬ٛس ٝػ٠ِ ٌٛح ه٢ٔ٤ ؿ٤ٔغ

  ٝهض حُٔلَ ٓخ أك٠َ ػَٔ طو٤ٖٓٞ رٚ ؟ ح٫ٓظـلخٍ ٧ٕ هللا ٓيف حُٔئ٤ٖ٘ٓ ح٣ٌُٖ ٣ٔظـلَٕٝ ك٢ حُٔلَ هخٍ :  

ٝهظٜخ حُلخَٟ كظ٠ إٔ أر٘خء ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ١ِزٞح  ) ٝرخ٧ٓلخٍ ْٛ ٣ٔظـلَٕٝ ( ٌُُي حؿؼ٢ِ ًَ ػزخىس ُٜخ

حٓظـلَ ٌُْ ٍر٢ اٗٚ ٛٞ حُـلٍٞ حَُك٤ْ ( ه٤َ أٗٚ أهَ  ٖٓ أر٤ْٜ إٔ ٣ٔظـلَ ُْٜ كٞحكوْٜ كوخٍ ) هخٍ ٓٞف

ّْ ُ٪ٓظـلخٍ ٝأهَد ُ٪ؿخرش ..  ح٩ٓظـلخٍ ُْٜ ا٠ُ ٝهض حُٔلَ حُلخَٟ ٤ٌُٕٞ أط

 

 األسئلت الخدبسٌت :

 ّ/ ػ٘يٓخ ١ِذ حهٞس ٣ٞٓق إٔ ٣ظَى أهخْٛ ٣ٝـؼَ أكيْٛ ٌٓخٗٚ ٓخًح ٍى ػ٤ِْٜ ؟

  ( ًَ َؼخ َٓ  ِ ْٕ  هللاَّ ٌَ  أَ ْٖ  ا٫ِ َٗؤُْه َؿْيَٗخ َٓ ظَخَػَ٘خ َٝ َْ٘يُٙ  َٓ  ٓظخػ٘خ ٝؿيٗخ ٖٓ رٌٗذ حُز١َء أهٌٗخ ُٞ ٓ٘خ, ظِْ ٌٛح: أ١(  ِػ

ح اَِّٗخ)  حٌٌُد, ٖٓ طلَُ ٌٛح ًَ«  َٓم ٖٓ»  ٣وَ ُْٝ ػ٘يٙ, ًً )  ٍكِٚ ك٢ ٝؿي ٖٓ ؿ٤َ أهٌٗخ إ: أ١(  اِ

 َٕ ٞ ُٔ  .ٟٓٞؼٜخ ؿ٤َ ك٢ حُؼوٞرش ٟٝؼ٘خ ك٤غ(  َُظَخُِ

 إٔ ٣ٔٔق ُْٜ رؤهٌ أه٤ْٜ ٓخًح كؼِٞح ؟ّ/ ػ٘يٓخ ٣ؤٓٞح ٖٓ ٣ٞٓق 
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ٞح)   ُٜ ٤ًّخ َهَِ ـِ ٍَ )  كـ ر٤ْٜ٘, ك٤ٔخ ٣ظ٘خؿٕٞ ٝؿؼِٞح ؿ٤َْٛ, ٓؼْٜ ٤ُْ ٝكيْٛ, حؿظٔؼٞح: أ١(  َٗ ْْ  هَخ ُٛ َُ ز٤ِ ًَ  ْْ  أََُ

ٞح ُٔ َّٕ  طَْؼَِ ْْ  أَ ًُ ٌَ  هَيْ  أَرَخ ْْ  أََه ٌُ ػِوًخ َػ٤َِْ ْٞ َٓ  َٖ ِٓ  ِ ْٖ )  رٌْ ٣لخ١ إٔ ا٫ رٚ طؤطٕٞ ٝأٌْٗ كلظٚ, ك٢(  هللاَّ ِٓ َٝ  َُ خ هَْز َٓ  ْْ ١ْظُ ََّ  كَ

ُٓقَ  ك٢ِ  ٢ُ ك٤ِْ رخ٬ُكن, رؤه٤ٚ اط٤خٌْٗ ٝػيّ حُٔخرن, ٣ٞٓق ك٢ طل٣َطٌْ ح٧َٓحٕ, ػ٤ٌِْ كخؿظٔغ ,(  ٣ُٞ

 .أر٢ رٚ أٝحؿٚ ٝؿٚ

 ّ/ ٓخ ٓٞهق ح٧م ح٧ًزَ ؟

 ( ْٖ فَ  كََِ ََ َٝ  أَْر ٍْ َٕ  َكظ٠َّ)  رٜخ أُحٍ ٫ٝ ح٧ٍٝ ٌٛٙ ك٢ ٓؤه٤ْ: أ١(  ح٧ ًَ ْٝ  أَر٢ِ ٢ُِ ٣َؤْ َْ  أَ ٌُ ُ  ٣َْل  ٣ويٍ: أ١(  ٢ُِ هللاَّ

َٞ )  أه٢ ٓغ أٝ ٝكي١, حُٔـ٢ء ٢ُ ُٛ َٝ  َُ َٖ  َه٤ْ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ  ( . ح

 

 ّ/ رٔخًح ٠ٛٝ أهٞطٚ إٔ ٣وُٞٞح ٧ر٤ْٜ ؟

ِؿُؼٞح)   ٍْ ْْ  ا٠َُِ ح ٌُ َّٕ  أَرَخَٗخ ٣َخ كَوُُُٞٞح أَر٤ِ مَ  حْرَ٘يَ  اِ ََ  رٌُ٘خ ٓخ ٓغ رٚ, ٗؤط٤ي إٔ ُ٘خ ٣لَٜ ُْٝ رَٔهظٚ, ٝأهٌ: أ١(  َٓ

 حٓظوَؽ حُٜٞحع ٍأ٣٘خ ٧ٗ٘خ ػِٔ٘خ, رٔخ ٜٗيٗخ ٝاٗٔخ ٗؼِٔٚ, ُْ ر٢٘ء ٜٗيٗخ ٓخ أٗخ ٝحُلخٍ. ًُي ك٢ حُـٜي ٖٓ

خ)  ٍكِٚ, ٖٓ َٓ َّ٘خ َٝ ٤ْذِ  ًُ ـَ ِْ ُِ  َٖ  ُٝٔخ ٓؼ٘خ, ًٛخرٚ ك٢ حُٔـٜٞى ٝرٌُ٘خ كَٛ٘خ ُٔخ حُـ٤ذ ٗؼِْ ً٘خ ُٞ: أ١(  َكخكِِظ٤

 .رِؾ ٓخ ٤ٓزِؾ ح٧َٓ إٔ ٗظٖ كِْ ٝٓٞحػ٤و٘خ, ػٜٞىٗخ أػط٤٘خى

 ( ٍِ ؤَ ْٓ ح ٣َشَ )  هُٞ٘خ ك٢ ٌٌٗض إ(  َٝ َْ ُْوَ َّ٘خ حَُّظ٢ِ ح ََ  ك٤َِٜخ ًُ ُِْؼ٤ ح َِْ٘خ حَُّظ٢ِ َٝ )  رٚ أهزَٗخى ٓخ ػ٠ِ ح١ِؼٞح كوي(  ك٤َِٜخ أَْهزَ

اَِّٗخ َٝ  َٕ خِىهُٞ َٜ  .حُٞحهغ ٌٛح رَ ٗزيٍ, ُْٝ ٗـ٤َ ُْٝ ٌٌٗد ُْ(  َُ

 ّ/ ػ٘يٓخ ًٛذ أهٞس ٣ٞٓق ا٠ُ أر٤ْٜ ٝأهزَٝٙ حُوزَ ٓخ ٛٞ ٓٞهق أر٤ْٜ ؟

ٍَ )  ٝ ح٠ُٝ٧, ك٢ حطْٜٜٔ ًٔخ حُو٤٠ش, ٌٛٙ ك٢ أ٠٣خ ٝحطْٜٜٔ ًٔيٙ, ٝط٠خػق كِٗٚ حٗظي َْ  هَخ َُضْ  رَ َّٞ َٓ  ْْ ٌُ َُ 

 ْْ ٌُ ُٔ ْٗلُ ح أَ ًَ ْٓ ٌَ  أَ ْز َٜ ٌَ  كَ ٤ ِٔ  ٫ٝ ؿِع, ٫ٝ طٔو٢ ٣ٜلزٚ ٫ ح١ٌُ حُـ٤َٔ, حُٜزَ ا٠ُ ًُي ك٢ أُـؤ: أ١(  َؿ

٠َٔ: ) كوخٍ حٗظٜض ٝحٌَُرش حٗظي, ح٧َٓ إٔ ٍأٟ ُٔخ حُلَؽ كٍٜٞ ا٠ُ ُـؤ ػْ ُِوِن, ٌٟٗٞ ُ  َػ ْٕ  هللاَّ  ٣َؤْط٢َِ٘٤ِ أَ

 ْْ ِٜ ٤ًؼخ رِ ِٔ  .َٜٓ ك٢ أهخّ ح١ٌُ حٌُز٤َ ٝأهْٞٛ«  ر٤٘خ٤ٖٓ»  ٝ ٣ٞٓق: أ١(  َؿ

 ( ُ َٞ  اَِّٗٚ ُٛ  ُْ َُْؼ٤ِِ ُْ )  اكٔخٗٚ, ا٠ُ ٝحٟطَح١ٍ َّٝٓ٘ظٚ, طل٣َـٚ ا٠ُ ٝحكظ٤خؿ٢ كخ٢ُ, ٣ؼِْ ح١ٌُ(  ح ٤ٌِ َُْل  ح١ٌُ(  ح

 .حَُرخ٤ٗش كٌٔظٚ حهظ٠ظٚ ٓخ رلٔذ ٓ٘ظ٠ٜ, أَٓ ٌَُٝ هيٍح, ٢ٗء ٌَُ ؿؼَ

 ّ/ ػ٘يٓخ أهزَٝح أ٫ٝى ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ أر٤ْٜ رؤه٤ْٜ ٓخ ٓٞهلٚ ؟

٠َُّ َٞ طَ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ٍَ  َػ هَخ ل٠َ ٣َخ َٝ َٓ ُٓقَ  َػ٠َِ أَ ضْ  ٣ُٞ حْر٠َ٤َّ َٖ  َػ٤َْ٘خُٙ  َٝ ِٓ  ِٕ ِْ ُُْل َٞ  ح ٌْ  كَُٜ ِظ٤ ًَ  

 ٝحر٠٤ض ٝح٠ٓ٧, ح٧ٓق رٚ ٝحٗظي حُوزَ, ٌٛح أهزَٝٙ ٓخ رؼي أ٫ٝىٙ ػٖ ٝح٬ُّٔ ح٬ُٜس ػ٤ِٚ ٣ؼوٞد ط٠ُٞ

 .ًُي ٖٓ ػ٤٘خٙ حر٠٤ض ك٤غ حُزٌخء, ًؼَس ُٚ أٝؿذ ح١ٌُ ٝحٌُٔي هِزٚ, ك٢ ح١ٌُ حُلِٕ ٖٓ ػ٤٘خٙ

 ( َٞ ٌْ  كَُٜ ِظ٤ ٍَ )  حُ٘ي٣ي, حُلِٕ ٖٓ حُوِذ ٓٔظِت: أ١(  ًَ هَخ ل٠َ ٣َخ َٝ َٓ ُٓقَ  َػ٠َِ أَ  ٖٓ ًٖٔ ٓخ ٓ٘ٚ ظَٜ: أ١(  ٣ُٞ

 . ح٠ُٝ٧ ح٤ُٜٔزش ٠ُٝ٨ُ, رخُ٘ٔزش حُول٤لش ح٤ُٜٔزش ٌٛٙ ًًَٝطٚ حُٔو٤ْ, ٝحُ٘ٞم حُوي٣ْ حُْٜ
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 ٤ٖٔ ٖٓ كخُٚ ؟ّ/ ٓخًح هخٍ ُٚ أ٫ٝىٙ ٓظؤُ

ِ : ) كخُٚ ٖٓ ٓظؼـز٤ٖ أ٫ٝىٙ ُٚ كوخٍ ُ  طَخهللَّ َُ  طَْلظَؤ ًُ ٌْ ُٓقَ  طَ  َكظ٠َّ. ) أكٞحُي ؿ٤ٔغ ك٢ ٣ٞٓق طًٌَ طِحٍ ٫: أ١(  ٣ُٞ

 َٕ ٌُٞ خ طَ ًٟ ََ  .ح٬ٌُّ ػ٠ِ هيٍس ٫ٝ ك٤ي كَحى ٫ كخ٤ٗخ: أ١(  َك

 ( ْٝ َٕ  أَ ٌُٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ٌِ َُْٜخُِ  .أريح ًًَٙ ػ٠ِ هيٍطي ٓغ ًًَٙ طظَى ٫: أ١(  ح

 

 ػ٤ِْٜ ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟ّ/ ٓخًح ٍى 

 ( ٍَ خ هَخ َٔ ٌُٞ اَِّٗ ْٗ ٢ِٗ)  ح٬ٌُّ ٖٓ أرغ ٓخ: أ١(  رَؼ٢ِّ أَ ِْ ُك ِ  ا٠َُِ)  هِز٢ ك٢ ح١ٌُ(  َٝ  ا٠ُ ٫ٝ ا٤ٌُْ ٫ ٝكيٙ,(  هللاَّ

ُْ )  ٗجظْ ٓخ كوُٞٞح حُوِن, ٖٓ ؿ٤ًَْ أَْػَِ َٝ  َٖ ِٓ  ِ خ هللاَّ َٓ ٫  َٕ ٞ ُٔ  رخ٫ؿظٔخع ػ٢٘٤ ٣ٝوَ ػ٢ِ ٤َٓىْٛ أٗٚ ٖٓ(  طَْؼَِ

 .رْٜ

 ّ/ ٓخًح ١ِذ ٣ؼوٞد ٖٓ ر٤٘ٚ ؟

َٛزُٞح ر٢ََِّ٘  ٣َخ)   ًْ ُٔٞح ح َّٔ ْٖ  كَظََل ُٓقَ  ِٓ ُٞ٣  ِٚ أَِه٤ ٫)  ػٜ٘ٔخ حُظلظ٤ٖ ػ٠ِ ٝحؿظٜيٝح حكَٛٞح: أ١(  َٝ ُٓٞح َٝ ْٖ  ط٤َْؤَ ِٓ 

فِ  ْٝ ٍَ  ِ  ٝأ٠ُٝ ٝحُظزخ١ئ, حُظؼخهَ ُٚ ٣ٞؿذ: ٝح٣٩خّ ٍؿخٙ, ك٤ٔخ ٝح٫ؿظٜخى حُٔؼ٢ ُِؼزي ٣ٞؿذ حَُؿخء كبٕ(  هللاَّ

 ٍٝٝكٚ . ٍٝكٔظٚ ٝاكٔخٗٚ هللا ك٠َ حُؼزخى, ٍؿخ ٓخ

 ( ُ ُْ  ٫ اَِّٗٚ ْٖ  ٤َْ٣جَ فِ  ِٓ ْٝ ٍَ  ِ ُّ  ا٫ِ هللاَّ ْٞ ُْوَ َٕ  ح ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ  ك٬ ْٜٓ٘, رؼ٤يس ٍٝكٔظٚ ٍكٔظٚ, ٣ٔظزؼيٕٝ ٌُلَْٛ كبْٜٗ(  ح

 .رخٌُخك٣َٖ طظ٘زٜٞح

 ّ/ ػ٠ِ ٓخًح طيٍ ح٣٥خص ؟

خ)  كٌٛزٞح ٍٝٝكٚ, هللا َُكٔش ٍؿخإٙ ٣ٌٕٞ حُؼزي ا٣ٔخٕ رلٔذ أٗٚ ػ٠ِ ٌٛح ٝىٍ َّٔ ِٚ  َىَهُِٞح كََِ  ػ٠ِ: أ١(  َػ٤َِْ

َخ ٣َخ: ) ا٤ُٚ ٓظ٠َػ٤ٖ(  هَخُُٞح)  ٣ٞٓق ُِ  أ٣َُّٜ ٣ ِِ َُْؼ ََّٔ٘خ ح ََِْٛ٘خ َٓ أَ َٝ  َُّ ِؿْجَ٘خ ح٠ُُّ َؿخسٍ  رِز٠َِخَػشٍ  َٝ ِْ فِ  ُٓ ْٝ ََ  ََُ٘خ كَؤَ ٤ْ ٌَ ُْ  ح

يَّمْ  َٜ طَ ِؿْجَ٘خ)  ٝأِٛ٘خ ٗلٖ حٟطٍَٗخ هي: أ١(  َػ٤ََِْ٘خ َٝ َؿخسٍ  رِز٠َِخَػشٍ  َٝ ِْ  ُوِظٜخ, ػٜ٘خ َٓؿٞد ٓيكٞػش: أ١(  ُٓ

فِ )  حُٔٞهغ, ٝهٞػٜخ ٝػيّ ْٝ َ ََ  ََُ٘خ كَؤ ٤ْ ٌَ ُْ  .حُٞحؿذ ػٖ رخ٣ُِخىس ػ٤ِ٘خ ٝطٜيم حُؼَٝ, ٝكخء ػيّ ٓغ: أ١(  ح

  ( َّٕ َ  اِ ١ِِ هللاَّ ـْ َ٣  َٖ ه٤ِ يِّ َٜ ظَ ُٔ ُْ  .ٝح٥هَس حُي٤ٗخ رؼٞحد(  ح

 ّ/ ُٔخ حٗظ٠ٜ ح٧َٓ ٝرِؾ أٗيٙ ٍم ُْٜ ٣ٞٓق ٍهش ٗي٣يس كٔخًح كؼَ ؟

كْٜ ََّ  .ٝػخطزْٜ ر٘لٔٚ, ػ

َْ  هخٍ)  َٛ  ْْ ظُ ْٔ خ َػِِ َٓ  ْْ ِْظُ ُٓقَ  كََؼ ِٚ  ر٤ُِٞ أَِه٤ ْٕ : هُْٜٞ أػِْ ٝهللا كِؼِٚ أهٞٙ, ٝأٓخ ك٤ٚ, كؼِْٜ كظخَٛ ٣ٞٓق أٓخ(  َٝ  اِ

َِمْ  ْٔ مَ  كَوَيْ  ٣َ ََ ْٖ  َُُٚ  أَمٌ  َٓ ِٓ  َُ م ح١ٌُ حُلخىع إٔ أٝ هَْز ََّ  . ُٚ حُٔٞؿذ ٝح٧َٛ ك٤ٚ, حُٔزذ ْٛ أر٤ٚ, ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ك

 ّ/ حػظٌٍ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ُْٜ ٓخًح هخٍ ؟
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 ( ًْ ْْ  اِ ْٗظُ َٕ  أَ ُِِٞٛ  ٫ٝ ٣٘زـ٢ ٫ أٗٚ ٓغ حُـخ٤ِٖٛ, كؼَ كؼِٞح اً ُْٜ طٞر٤ن أٝ رـِْٜٜ, ُْٜ حػظٌحٍ ٗٞع ٌٝٛح(  َؿخ

 .ْٜٓ٘ ٤ِ٣ن

 ّ/ ٓخًح هخٍ اهٞس ٣ٞٓق ُٚ ؟

ْٗضَ  أَثَِّ٘يَ : ) كوخُٞح ٣ٞٓق, ٛٞ هخ١زْٜ ح١ٌُ إٔ ػَكٞح ُٓقُ  ٧ ُٞ٣  ٍَ ُٓقُ  أََٗخ هَخ ح ٣ُٞ ٌَ َٛ َّٖ  هَيْ  أَِه٢ َٝ َٓ  ُ (  َػ٤ََِْ٘خ هللاَّ

 ٝحُظوٟٞ. حُٜزَ رٔزذ ًُٝي حُي٤ٗخ, ك٢ ٝحُظ٤ٌٖٔ ٝحُظوٟٞ رخ٣٩ٔخٕ

 

 ّ/ ٓخ ؿِحء حُٜزَ ٝحُظوٟٞ ؟

  ( ُ ْٖ  اَِّٗٚ َْ  ٣َظَّنِ  َٓ زِ ْٜ َ٣   رخٓظؼخُٜخ ح٧ٝحَٓ ٝػ٠ِ ٝحُٜٔخثذ, ح٫٥ّ ػ٠ِ ٣ٜٝزَ هللا, كَّ ٓخ كؼَ ٣ظو٢(  َٝ

 ( َّٕ ِ َ  كَب ََ  ٤٠ُِ٣غُ  ٫ هللاَّ َٖ  أَْؿ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ  .ػ٬ٔ أكٖٔ ٖٓ أؿَ ٤٠٣غ ٫ ٝهللا ح٩كٔخٕ, ٖٓ ٌٛح كبٕ(  ح

 حػظَكٞح ؟ ّ/ ٓخًح ٍى اهٞس ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػِىٚ ٝرٔخًح

ِ  هَخُُٞح)  ىَ  َُوَيْ  طَخهللَّ ََ ُ  آػَ  (  َػ٤ََِْ٘خ هللاَّ

 ح٧ًٟ ا٣ٜخٍ ػ٠ِ ٝكَٛ٘خ ح٩ٓخءس, ؿخ٣ش ا٤ُي ٝأٓؤٗخ ح٤ُْ٘, ٝٓلخٖٓ ح٧ه٬م رٌٔخٍّ ػ٤ِ٘خ ك٠ِي أ١

ْٕ )  ط٣َي ٓٔخ ٌٝٓ٘ي طؼخ٠ُ هللا كآػَى أر٤ي, ػٖ ُي ٝحُظزؼ٤ي ا٤ُي, اِ َّ٘خ َٝ ًُ  َٖ  ْٜٓ٘ ح٫ػظَحف ؿخ٣ش ٌٝٛح(  ََُوخ١ِج٤ِ

 .٣ٞٓق ػ٠ِ ْٜٓ٘ حُلخَٛ رخُـَّ

 ّ/ رٔخًح ٍى ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ػ٘يٓخ حػظَكٞح ٝطؤٓلٞح ُٚ ؟

٣َِذَ  ٫)   ُْ  طَْؼ ٌُ َّ  َػ٤َِْ ْٞ َ٤ُْ َُ )  أٌُْٞٓ ٫ٝ ػ٤ٌِْ أػَد ٫ أ١(  ح لِ ـْ َ٣  ُ ْْ  هللاَّ ٌُ َُ  َٞ ُٛ َٝ  ُْ َك ٍْ َٖ  أَ ٤ ِٔ حِك ََّ  ُْٜ كٔٔق(  حُ

 ح٩كٔخٕ, ٜٗخ٣ش ٌٝٛح ٝحَُكٔش, رخُٔـلَس ُْٜ ٝىػخ حُٔخرن, حٌُٗذ ًًَ ػ٠ِ ُْٜ طؼ٤٤َ ؿ٤َ ٖٓ طخٓخ, ٓٔخكخ

 .حُٜٔطل٤ٖ ٝه٤خٍ حُوِن هٞحٙ ٖٓ ا٫ ٣ظؤط٠ ٫ ح١ٌُ

 ّ/ إ ًَ ىحء ٣يحٟٝ ر٠يٙ ٤ًق ًُي ؟

َٛزُٞح: ) ٩هٞطٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق هخٍ ًْ ٢ ح ِٜ ٤ ِٔ ح رِوَ ٌَ ُْوُُٞٙ  َٛ َ ِٚ  َػ٠َِ كَؤ ْؿ ح ٣َؤْصِ  أَر٢ِ َٝ ًَ ٤ ِٜ  ٣يحٟٝ ىحء ًَ ٧ٕ(  رَ

 - ػ٤ِْ رٚ هللا ٓخ ٝحُ٘ٞم حُلِٕ ٖٓ أر٤ٚ هِذ أٝىع ح١ٌُ ٣ٞٓق, ٣ٍق أػَ ك٤ٚ ًخٕ ُٔخ - حُو٤ٔٚ كٌٜح ر٠يٙ,

 ٣طِغ ٫ ٝأَٓحٍ, كٌْ ًُي ك٢ ٝهلل رَٜٙ, ا٤ُٚ ٣َٝؿغ ٗلٔٚ, ا٤ُٚ ٝطظَحؿغ ٍٝكٚ, ا٤ُٚ كظَؿغ ٣٘ٔٚ, إٔ أٍحى

 .ح٧َٓ ٌٛح ػ٠ِ ًُي ٖٓ ٣ٞٓق ح١ِغ ٝهي حُؼزخى, ػ٤ِٜخ

ْأط٢ُِٗٞ) ّ/ َٝ  ْْ ٌُ ِِْٛ َ َٖ  رِؤ ِؼ٤ َٔ  ُٔخًح ؟ ( أَْؿ

 .حَُُم ٟٝ٘ي حُٔؼ٤٘ش, ٌٗي ػٌْ٘ ٣ٍِٝٝ حُِوخء, طٔخّ ٤ُلَٜ ًِْٜ, ٝطٞحرؼٌْ ٝػ٤َ٘طٌْ أ٫ٝىًْ 

 

267



 

64 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

خ)  َّٔ َُ َِضِ  َٝ َٜ َُ  كَ ُِْؼ٤ َّْ  كِٔط٤ٖ, أٍٝ ا٠ُ ٓوزِش َٜٓ أٍٝ ػٖ(  ح  ٧ِؿيُ  ا٢ِِّٗ: ) كوخٍ حُو٤ٔٚ, ٣ٍق ٣ؼوٞد ٗ

ُٓقَ  ٣ٍِقَ  ُٞ٫ ٣ ْٞ َُ  ْٕ ِٕ  أَ  ٧ٗٚ ٗؼٍٞ, ؿ٤َ ٖٓ ٢٘ٓ ٛيٍ ح٬ٌُّ, ٌٛح إٔ ٝطِػٕٔٞ ٢٘ٓ, طٔوَٕٝ: أ١(  طُلَُِّ٘يٝ

 . رْٜ ظ٘ٚ ٓخ كٞهغ حُوٍٞ ٌٛح ُٚ أٝؿذ ٓخ كخُٚ ٖٓ حُظؼـذ ٖٓ ْٜٓ٘ ٍأٟ

 ّ/ رٔخًح ٍىٝح ػ٤ِٚ ؟

ِ )  كوخُٞح ٬ُِيَ  َُل٢ِ اَِّٗيَ  طَخهللَّ َٟ  ِْ ُْوَِي٣  .طوٍٞ ٓخ طي١ٍ ٫ حُلذّ  رلَ ك٢ طخثٜخ طِحٍ ٫: أ١(  ح

 

خ)  ّ/  َّٔ ْٕ  كََِ َُ  َؿخءَ  أَ ٤ ِ٘ ُْزَ  رٔخًح رَ٘ٙ ؟ (  ح

ُْوَخُٙ )  ٝأر٤ْٜ, ٝاهٞطٚ ر٤ٞٓق ح٫ؿظٔخع روَد ِٚ  َػ٠َِ)  حُو٤ٔٚ: أ١(  أَ ِٜ ْؿ طَيَّ  َٝ ٍْ ح كَخ ًَ ٤ ِٜ  ػ٠ِ ٍؿغ: أ١(  رَ

 ٣ل٘يٕٝ ًخٗٞح ح٣ٌُٖ ٝأِٛٚ أ٫ٝىٙ ٖٓ ك٠َٙ ُٖٔ كوخٍ حُلِٕ, ٖٓ ػ٤٘خٙ حر٠٤ض إٔ رؼي ر٤َٜح, ح٠ُٝ٧ كخُٚ

ْْ : ) ػ٤ِٚ هللا ر٘ؼٔش ٓظزـلخ ػ٤ِْٜ, ٓ٘ظَٜح ٓ٘ٚ ٣ٝظؼـزٕٞ ٍأ٣ٚ, َْ  أََُ ْْ  أَهُ ٌُ ُْ  ا٢ِِّٗ َُ َٖ  أَْػَِ ِٓ  ِ خ هللاَّ َٓ ٫  َٕ ٞ ُٔ (  طَْؼَِ

 .ٝحُلِٕ ٝحُـْ حُْٜ ُِٝحٍ ٓظَهزخ ٣ٞٓق, ُِوخء ٓظَؿ٤خ ً٘ض ك٤غ

 ّ/ ٓخًح ًخٕ ٓٞهق أهٞس ٣ٞٓق ؟

َْ  أَرَخَٗخ ٣َخ هَخُُٞح)  ٝ رٌُي ٝٗـؼٞح رٌٗزْٜ أهَٝح لِ ـْ ظَ ْٓ ُٗٞرََ٘خ ََُ٘خ ح َّخ ًُ َّ٘خ اِٗ ًُ  َٖ  .كؼِ٘خ ٓخ ٓؼي كؼِ٘خ ك٤غ(  َهخ١ِج٤ِ

 ّ/ ٓخًح ٍى ػ٤ِْٜ أر٤ْٜ ؟

  ٍَ فَ : ) ٩ؿخرظْٜ َٝٓٔػخ ُطِزظْٜ, ٓـ٤زخ هَخ ْٞ َٓ  َُ لِ ـْ ظَ ْٓ ْْ  أَ ٌُ ر٢ِّ َُ ٍَ  ُ َّٚ َٞ  اِٗ ُٛ  ٍُ لُٞ ـَ ُْ ُْ  ح ِك٤ ََّ  إٔ رٚ ٍٝؿخث٢: أ١(  حُ

َّْ  ٤ٌُٕٞ حُلخَٟ, حُٔلَ ٝهض ا٠ُ ُْٜ ح٫ٓظـلخٍ أهَ اٗٚ: ه٤َ ٝهي رَكٔظٚ, ٣ٝظـٔيًْ ٣َٝكٌْٔ, ٌُْ ٣ـلَ  أط

 .ُ٪ؿخرش ٝأهَد ٬ُٓظـلخٍ,

 َٜٓ ك٢ ٣ٞٓق ا٠ُ حٍُٞٛٞ هخٛي٣ٖ ر٬ىْٛ ٖٓ ٝحٍطلِٞح أؿٔؼٕٞ, ٝأِْٜٛ ٝأ٫ٝىٙ ٣ؼوٞد طـِّٜ/ 

 ٞهق ٣ٞٓق ؟ا٤ُٚ ٓخ ٓ ِٝٛٞح كِٔخ ٌٝٓ٘خٛخ,

ُٓقَ  َػ٠َِ َىَهُِٞح)  ٝ ُٞ٣ ٟ َٝ ِٚ  آ ِٚ  ا٤َُِْ ٣ْ َٞ  ٝح٩ًَحّ حُزَ ٖٓ ُٜٔخ ٝأريٟ روَرٚ, ٝحهظٜٜٔخ ا٤ُٚ, ٟٜٔٔخ أ١(  أَرَ

ٍَ )  ػظ٤ٔخ, ٤ٗجخ ٝح٩ػظخّ ٝحُظزـ٤َ هَخ ََ  حْىُهُِٞح: ) أِٛٚ ُـ٤ٔغ(  َٝ ْٜ ِٓ  ْٕ خءَ  اِ َٗ  ُ َٖ  هللاَّ ٤ِ٘ ِٓ  حٌُٔخٍٙ ؿ٤ٔغ ٖٓ(  آ

 .ٝحُزٜـش حٍَُٔٝ ٝكَٜ حُٔؼ٤٘ش, ٌٝٗي حُٜ٘ذ ػْٜ٘ ُٝحٍ حُٔخٍس, حُلخٍ ٌٛٙ ك٢ كيهِٞح ٝحُٔوخٝف,

 ّ/ ٓخًح كؼَ رؤر٣ٞٚ ؟

كَغَ )  ٍَ َٝ  ِٚ ٣ْ َٞ ِٕ  َػ٠َِ أَرَ َْ َُْؼ ٝح)  حُؼ٣ِِ, ٝٓـِْ حُِٔي, ٣ََٓ ػ٠ِ: أ١(  ح َُّ َه ًيح َُُٚ  َٝ َـّ  ٝأٓٚ أرٞٙ,: أ١(  ُٓ

 .ٝح٩ًَحّ ٝحُظزـ٤َ حُظؼظ٤ْ ٝؿٚ ػ٠ِ ٓـٞىح ٝاهٞطٚ,

 ٓخًح طًٌَ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟ ُٚ ٓـٞىْٛ ٍٝأٟ حُلخٍ, ٌٛٙ ٍأٟ ُٔخّ/  
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ح أَرَضِ  ٣َخ)   ٌَ َٛ  َُ ٣ِٝ
ْإ٣َخ١َ  طَؤْ ٍُ  ْٖ ِٓ  َُ  ٝهٞػٜخ كٌٜح ٓخؿي٣ٖ, ُٚ ٝحُؤَ ٝحُْ٘ٔ ًًٞزخ ػَ٘ أكي ٍأ١ ك٤ٖ(  هَْز

ر٢ِّ َؿَؼََِٜخ هَيْ )  ِٝٝٛض ا٤ُٚ آُض ح١ٌُ  .أك٬ّ أٟـخع ٣ـؼِٜخ كِْ(  َكوًّخ ٍَ

 : حػظَحف ٣ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رل٠َ هللا ػ٤ِٚ ٝٓ٘٘ٚ ٝٗؼٔش 

هَيْ )  َٝ  َٖ َٔ ًْ )  ؿ٤ٔٔخ اكٔخٗخ(  ر٢ِ أَْك َؿ٢ِ٘ اِ ََ َٖ  أَْه ِٓ  ِٖ ـْ ِّٔ َؿخءَ  حُ َٝ  ْْ ٌُ َٖ  رِ ِٓ  ِٝ ُْزَْي  هطخرٚ ٝكٖٔ ُطلٚ ٖٓ ٌٝٛح(  ح

 ح٬ُّٔ. ػ٤ِٚ

 

 ّ/ ُطق ٝكٖٔ هطخرٚ ٖٓ ٣ٞٓق ُٔخًح ؟

 ٝإٔ حٌُٗذ, ًُي ٣ًٌَ ٫ ٝأٗٚ اهٞطٚ, ػٖ ػلٞٙ ُظٔخّ حُـذ, ك٢ كخُٚ ٣ًٌَ ُْٝ حُٔـٖ, ك٢ كخُٚ ًًَ ك٤غ 

 .ا٢ُ هللا اكٔخٕ ٖٓ حُزخى٣ش ٖٓ اط٤خٌْٗ

َٖ )  هخٍ رَ«  رٌْ أكٖٔ: » هخٍ ٫ٝ ٝحُٜ٘ذ, حُـٞع ٖٓ رٌْ ؿخء: ٣وَ كِْ َٔ  ػخثيح ح٩كٔخٕ ؿؼَ(  ر٢ِ أَْك

 . حُٞٛخد ٛٞ اٗٚ ٍكٔش ُيٗٚ ٖٓ ُْٜ ٣ٜٝذ ػزخىٙ, ٖٓ ٣٘خء ٖٓ رَكٔظٚ ٣وظٚ ٖٓ كظزخٍى ا٤ُٚ,

 : ٚٝأ٠٣خً ٖٓ ُطلٚ ٝكٖٔ هطخرظ 

 ( ْٖ ْٕ  رَْؼيِ  ِٓ ُٕ  ِٗؽَ  أَ ٤ْطَخ َّ٘ َٖ  ر٢ِ٘٤َْ حُ ر٤َْ ط٢ِ َٝ َٞ  ٝحُـَٜ, حٌُٗذ ًؤٕ رَ«  اهٞط٢ ح٤ُ٘طخٕ ِٗؽ»  ٣وَ كِْ(  اِْه

 .حُ٘خهش حُلَهش طِي رؼي ٝؿٔؼ٘خ ٝىكَٙ, ح٤ُ٘طخٕ أهِٟ ح١ٌُ هلل كخُلٔي حُطَك٤ٖ, ٖٓ ٛيٍ

 ( َّٕ ر٢ِّ اِ خ َُِط٤قٌ  ٍَ َٔ خءُ  ُِ َ٘ َ٣  ) 

ُ )  ٣ٌَٜٛخ, أٍٓٞ ٖٓ حَُك٤ؼش حُٔ٘خٍُ ا٠ُ ٣ِٝٞٛٚ ٣٘ؼَ, ٫ ك٤غ ٖٓ حُؼزي ا٠ُ ٝاكٔخٗٚ رَٙ ٣َٞٛ َٞ  اَِّٗٚ ُٛ 

 ُْ َُْؼ٤ِِ ُْ )  ٟٝٔخثَْٛ, حُؼزخى َٝٓحثَ ٝرٞح١ٜ٘خ, ح٧ٍٓٞ ظٞحَٛ ٣ؼِْ ح١ٌُ(  ح ٤ٌِ َُْل  ح٤ٗ٧خء ٟٝؼٚ ك٢(  ح

 .ُٜخ حُٔويٍس أٝهخطٜخ ا٠ُ ح٧ٍٓٞ ٝٓٞهٚ ٓٞحٟؼٜخ,

دِّ ّ/ ) َٖ  آط٤َْظ٢َِ٘ هَيْ  ٍَ ِْيِ  ِٓ ُٔ ُْ ظ٢َِ٘ ح ْٔ َػَِّ َٝ  ْٖ ِٓ  َِ ٣ ِٝ
 ح٧ٍٝ ك٢ حُظ٤ٌٖٔ ٖٓ أطْ ٓخ ٤ُٞٓق هللا أطْ ٓخرؼي .....(  طَؤْ

 ا٣خٙ ٓخًح هخٍ ٣ٞٓق ؟ هللا أػطخٙ ح١ٌُ حُؼظ٤ْ حُؼِْ ٝرؼي ٝاهٞطٚ, رؤر٣ٞٚ ػ٤٘ٚ ٝأهَ ٝحُِٔي,

 :ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ رخُؼزخص ىحػ٤خ ُٜخ ٗخًَح هللا ر٘ؼٔش ٓوَح هخٍ 

دِّ )  َٖ  آط٤َْظ٢َِ٘ هَيْ  ٍَ ِْيِ  ِٓ ُٔ ُْ ظ٢َِ٘)  ُِِٔي ًز٤َح ٣َُٝٝح ٝطير٤َٛخ ح٧ٍٝ هِحثٖ ػ٠ِ ًخٕ أٗٚ ًُٝي(  ح ْٔ َػَِّ َٝ  ْٖ ِٓ 

 َِ ٣ِٝ
 . حُؼِْ ٖٓ ًُي ٝؿ٤َ حَُإ٣خ ٝطؤ٣َٝ حُُِٔ٘ش حٌُظذ أكخى٣غ طؤ٣َٝ ٖٓ: أ١(  ح٧َكخِى٣غِ  طَؤْ

 ( ََ حصِ  كَخ١ِ َٝ خ َٔ َّٔ ِٝ  حُ ٍْ ح٧  ىػخء ٌٛح ٣ٌٖ ُْٝ ػ٤ِٚ, طٞكخ٢ٗ كظ٠ ػ٤ِٚ ٝػزظ٢٘ ح٬ٓ٩ّ ػ٢ِّ  أىّ أ١(  ..... َٝ

 حُٔٞص. رخٓظؼـخٍ

ُِْلْو٢ِ٘)   أَ َٝ  َٖ خُِِل٤ َّٜ  .ح٧ه٤خٍ ٝح٧ٛل٤خء ح٧رَحٍ ح٧ٗز٤خء ٖٓ(  رِخُ
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ُِيَ )  ًَ  ْٖ ْٗزَخءِ  ِٓ ٤ْذِ  أَ ـَ ُْ ِٚ  ح  . ( ا٤َُِْيَ  ُِٗٞك٤

ُِيَ : ) ُٚ هللا هخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ ٓلٔي ػ٠ِ حُوٜش ٌٛٙ هللا هٚ ُٔخ ْٖ )  رٚ أهزَٗخى ح١ٌُ ح٩ٗزخء(  ًَ ِٓ 

ْٗزَخءِ  ٤ْذِ  أَ ـَ ُْ ًْ )  ُي٣ْٜ كخَٟح طٌٖ ُْ كبٗي حُـ٤َِ, حُوزَ ٌٛح ا٤ُي َٝٛ ُٔخ ا٤ُي ا٣لخإٗخ ٫ُٞ ح١ٌُ(  ح ُؼٞح اِ َٔ  أَْؿ

 ْْ ُٛ ََ ْٓ ْْ )  ٣ٞٓق اهٞس: أ١(  أَ ُٛ َٝ  َٕ ٝ َُ ٌُ ْٔ  ٣طِغ ٫ كخُش ك٢ أر٤ٚ, ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ حُظل٣َن ػ٠ِ طؼخهيٝح ك٤ٖ رٚ(  ٣َ

 .ا٣خٛخ ُٚ هللا رظؼ٤ِْ ا٫ ػِٜٔخ, ا٠ُ ٣َٜ إٔ أكيح ٣ٌٖٔ ٫ٝ طؼخ٠ُ, هللا ا٫ ػ٤ِٜخ

 

  رٞك٤ٚ ا٫ ػِٜٔخ ا٠ُ ُِوِن ٓز٤َ ٫ حُظ٢ حُلخٍ ًًَ ُٚ, ؿَٟ ٝٓخ ٠ٓٞٓ هٜش هٚ ُٔخ طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ

 ٌٛح أىٍ ى٤َُ ػ٠ِ إٔ ٓخ ؿخء رٚ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كن ٝٛيم .

 فبئدة :

  حٓظؼظخّ ٗؤٕ حُؼٜي ٝحٓظ٘ؼخٍ حُٔٔئ٤ُٝش ٝحُؼَٔ ُظلو٤ن ٓخ أهٌ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ حُٔٞػن حُـ٤ِع 

ُٔخ حٓظ٤ؤٓٞح ٓ٘ٚ هِٜٞح ٗـ٤خ ٝرؼٞ حُ٘خّ كٜٔٞح هطؤ ٝهخُٞح َٛرٞح ٌٝٛح هطؤ ٝاٗٔخ رٔؼ٠٘ ٛئ٫ء 

 حُٔٔخٍس ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝحُظ٘خٍٝ ر٬ٌّ هخٙ .

ٝهٞف اهٞس ٣ٞٓق  ٓغ حُٔٞهق حُ٘ي٣ي ك٢ ٌٛٙ حٌَُرش ٌٝٛح ٓوظِق طٔخٓخً ٖٓ كخُْٜ ُٔخ طلخ٣ِٞح 

 ٝأهٌٝٙ ٝأُوٞٙ ك٢ ؿ٤خرش حُـذ .

 ٓق ٝطخرٞح ا٠ُ هللا رؼي ًُي .كظـ٤َ كخٍ أهٞس ٣ٞ

  َٔإٔ ٣ٌٌرٚ حُ٘وٚ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٣ئ٣ي ٬ًٓٚ رخُ٘ٞحٛي اًح حكظَٔ حُظ٣ٌٌذ أ١ اًح ًخٕ ٬ًٓي ٓلظ

ح٥هَ رَٖٛ ُٚ رخُ٘ٞحٛي كوخُٞح حٓؤٍ حُو٣َش حُظ٢ ً٘خ ك٤ٜخ ٝاٗخ ُٜخىهٕٞ ٧ٗٚ ٓخ ىحّ حُ٘ي ك٢ ٬ًْٜٓ 

 ٢ٌُ طظؤًي ٖٓ ٬ًٓ٘خ .ك٤ِئهٌ حُوزَ ٖٓ ٜٓخىٍ أهَٟ هٌ ٖٓ ٜٓخىٍ أهَٟ 

  : إٔ حُٜزَ حُـ٤َٔ ػخهزظٚ ك٤ٔيس ٝحُلَم ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٜزَ حُؼخى١ 

 حُٜزَ حُـ٤َٔ ح١ٌُ ٫ ٣زٞف ك٤ٚ ٛخكزٚ رخٌُٟ٘ٞ رَ ٣لٞٝ أَٓٙ هلل .

  كٖٔ حُظٖ رخهلل ػِ ٝؿَ ٌٝٛح ٖٓ ٓوظ٤٠خص حُظٞك٤ي ٝػٌٔٚ هخىف ُِظٞك٤ي 

ٓ٘ش طو٣َزخً ٝٓغ ًُي هخٍ ػ٠ٔ هللا إٔ ٣ؤط٢٘٤ رْٜ  ٣ؼوٞد ًْ ٓ٘ش حرظؼي ػ٘ٚ ُٝيٙ ؟ أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘

ؿ٤ٔؼخ .. ٓخ هخٍ ػ٠ٔ هللا إٔ ٣ؤط٢ رخُُٞي حُٜـ٤َ ح٥ٕ ٛٞ ٣ؼَف اٗٚ ك٢ ٌُٖ أ٤َٓ ك٢ َٜٓ ػ٘ي 

حُِٔي ٌُٖ ٛٞ ٣يػٞح هللا رؼٞىطْٜ ؿ٤ٔؼخً ٤ُْٝ ُي٣ٚ ٖٓ ػِْ حُـ٤ذ ٖٓ ٢ٗء ٫ٝ ٣ؼِْ أ٣ٖ ٣ٞٓق ٌُٖٝ 

 ظ٘ٚ رخهلل ه٣ٞخً .

 حر٠٤ض ػ٤٘خٙ .حُزٌخء ٝحُيٓٞع  كٖٔ ٣٘خك٢ حُٜزَ ) ٝهخٍ ٣خ أٓل٠ ػ٠ِ ٣ٞٓق ( إٔ حُزٌخء ٫ 

 ٓخٛٞ حُلَم ر٤ٖ حُزٌخء ٝح٤ُ٘خكش ؟

 َٝٛ ٣ـُٞ ُٖٔ ٓخص ُٚ ٤ٓض إٔ ٣ز٢ٌ ؟

ح١ٌُ  حُُٞيٗؼْ ٣ـُٞ ٝحُيٓؼش حُظ٢ ُِٗض ٖٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٗض ٍكٔش ٝٗلوش ػ٠ِ 

 طل٤ٞ ٍٝكٚ ك٢ كـَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ .
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أٓخ ح٤ُ٘خكش ٤ُٔض رٌخء ٝاٗٔخ َٛحم ٍٝرٔخ ك٤ٚ حػظَحٝ ػ٠ِ ه٠خء هللا ٝهيٍٙ ٝحُ٘خثلش ُٜخ ػوٞرش ٣ّٞ 

ا٫ إٔ طظٞد ا٠ُ هللا ٧ٕ  أ١ ػٞد ٖٓ ٗلخّ ٌٓحد حُو٤خٓش ُٜخ َٓرخٍ ٖٓ هطَحٕ ٝىٍع ٖٓ َٛد

 ح٤ُ٘خكش ٖٓ حٌُزخثَ .

  ٕح٩ٗٔخٕ حُِْٔٔ ٣ٌ٘ٞح ا٠ُ هللا ٫ٝ ٣ٌ٘ٞح أَٓٙ ا٠ُ حُ٘خّ ٝحٌُٟ٘ٞ ُٔوِٞم ٢ٛ ٌٟٗٞ حَُك٤ْ ُٖٔ أ

 ٫ ٣َكْ .

 : ْٔحُلَم ر٤ٖ حُظلْٔ ٝحُظـ 

 إٔ حُظـْٔ ك٢ ح٬١٩ع ػ٠ِ حُؼٍٞحص ٝح٫ٓظٔخع ا٠ُ كي٣غ ٖٓ ٫ ٣َ٣يى إٔ طٔظٔغ ا٠ُ كي٣ؼٚ .

ٕٝ إٔ طٔٔغ ُلي٣غ هّٞ ٫ ٣َ٣يٕٝ إٔ طٔٔغ ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ريأٓخ حُظلْٔ كٜٞ طلوي ح٧هزخٍ 

 ُلي٣ؼْٜ .

 حُظـْٔ كَحّ ٝٛٞ ك٢ حَُ٘ أٓخ حُظلْٔ ك٢ حُو٤َ 

 حُظـْٔ ٝٓخثِٚ ٓلَٓٚ ٝحُظلْٔ ٝٓخثِٚ ٓزخكش .

  َّطل٣َْ ح٤ُؤّ ٖٓ ٍكٔش هللا ٝأٗٚ ٓ٘خف ُِظٞك٤ي ٝإٔ حُو١ٞ٘ ٖٓ ٍكٔش هللا ٓ٘خف ُِظٞك٤ي كٜٞ أَٓ ٓل

 ٫ ٣ـُٞ .

 ئ٣ي حُٔظِّٞ رؼي ك٤ٖ ٣ٝـؼِٚ ك٢ ُِٓ٘ش ػخ٤ُش اًح ٛزَ ٝحطو٠ كٌخٕ أهٞس ٣ٞٓق إٔ هللا ػِ ٝؿَ ٣

ح٣ٌُٖ ًخىٝح ُٚ ؿخءٝح ا٤ُٚ ح٤ُّٞ ٓظ٤ُٖٞٔ ٣وُٕٞٞ ٓٔ٘خ ٝأِٛ٘خ ح٠َُ طٜيم ػ٤ِ٘خ إ هللا ٣ـ١ِ 

 حُٔظٜيه٤ٖ , أًُْٜ هللا ُٚ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ظِٔٞٙ أط٠ رْٜ هللا أ٫ًء ٛخؿ٣َٖ ٣وُٕٞٞ طٜيم ػ٤ِ٘خ .

 ٗك٤ٞٓق ٓخ ًخٕ ٔخٕ اًح ٍأٟ ه٣َزٚ ك٢ ًٍ كبٗٚ ٫ ٣ِ٣ي ٛٔٚ ًُٝٚ رَ ٣َم ُلخُٚ ٣ٝٞهق حُٔؤٓخس إٔ ح٩

 ٣َ٣ي إٔ ٣َم ُْٜ ٌُٖٝ ُٔخ ٍأٟ كخُْٜ ًٌُي ٍم رْٜ ٝأٝهق ح٧َٓ ًٝ٘ق حُلو٤وش .

 . إٔ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣وٍٞ ٌٛح حُٜٔ٘ذ رًٌخث٢ ِٝٛض ا٤ُٚ ٌٝٛٙ حٌُٔخٗش رويٍط٢ حُـزخٍس 

 كخ٩ٗٔخٕ ٜٓٔخ َٝٛ ٫ ٣ـظَ رٔخ َٝٛ ا٤ُٚ ٖٓ َٓطزش أٝ َٓكِش ٣َٝىٛخ ا٠ُ هللا .حػظَف رٔ٘ش هللا , 

 . َحُـٔغ ر٤ٖ حُظوٟٞ ٝحُٜزَ ٝإٔ هللا ٣ؼوذ حُؼٞحهذ حُل٤ٔيس ُٖٔ حطو٠ ٝٛز 

 . ٌْإٔ حُِْٔٔ ٣َحػ٢ ٓ٘خػَ اهٞطٚ ك٤ٞٓق هخٍ ٫ طؼ٣َذ ػ٤ِ 

 . حُؼلٞ ػ٘ي حُٔويٍس 

 كي ظِٔي هِض ٣ـلَ هللا ُي كِي أؿَ ػظ٤ْ .حُيػخء ُٖٔ أهطؤ ػ٤ِي رخُٔـلَس كبًح أ 

 : ٓؼـِحص ح٧ٗز٤خء 

أُو٢ ػ٠ِ ٣ؼوٞد ٍؿغ ر٤َٜحً ٓغ إٔ ُٞ أػ٠ٔ أط٤ض ُٚ رو٤ٔٚ ُٝيٙ ٣٫ليع ٌٛح  ػ٘يٓخكبٕ حُو٤ٔٚ 

هلل هَم حُؼخىس ك٢ ٓؼـِحص ح٧ٗز٤خء ًٔخ ٢ٛ حُلخٍ ك٢ حُٔؼـِس حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ ٣ٞٓق ٝأرٞٙ ٣ؼوٞد  ـ ك

 ربُوخء حُو٤ٔٚ ػ٠ِ ٝؿٚ ٣ؼوٞد ك٤َطي رَٜٙ .ػ٤ِٜٔخ ح٬ُّٔ 

  ٚإٔ ح٤ٗ٧خء حُٔؼ٣ٞ٘ش ٣لْ رٜخ ح٩ٗٔخٕ رٔؼ٠٘ ك٤ٖ ٣وٍٞ )ا٢ٗ أؿي ٣ٍق ٣ٞٓق ( َٛ ٣ٞٓق ٣ٍل

٣ٞؿي ٖٓ َٜٓا٠ُ كِٔط٤ٖ ؟ ٌُٖٝ ٛ٘خى هٞس هل٤ش أٝىػٜخ هللا ك٢ ٗلّٞ حُ٘خّ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓؼـِس 

 ٣ِٞش ؿيحً .٤ُؼوٞد إٔ ْٗ ٍحثلش ُٝيٙ ػزَ ٌٛٙ حُٔٔخكش حُط

 . َ٘حٓظلزخد حُز٘خٍس ٝإٔ حُز٤َ٘ ٣ٔزن حُ٘خّ ا٠ُ حُٔز 

ح١ٌُ ٓزن رخُوزَ حُٔخٍ ٠ٔٔ٣ ر٤َ٘ ٝحٓظلزخد حُز٘خٍس ٝحٓظلزخد حٌُٔخكؤس ػ٠ِ حُز٘خٍس ًٔخ ٍٝى ك٢ 

 حُٔ٘ش .
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  ٕ١ِذ ح٫ٓظـلخٍ ٖٓ ح٧د ػ٘ي ػوٞهٚ كبْٜٗ ػوٞح أرخْٛ كٔخ ٢ٛ حٌُلخٍس اًح ػن أكيْٛ ٝحُيٙ أٝ أٓٚ , أ

 .٣وٍٞ ٣خ أر٢ حٓظـلَ ٢ُ ٌٛح ٖٓ ًلخٍحص حُؼوٞم ٧ٕ ٛئ٫ء هخُٞح ) ٣خ أرخٗخ حٓظـلَ ُ٘خ ( 

 . ) ٖحػظَحكْٜ رخُوطؤ روُْٜٞ ) اٗخ ً٘خ هخ١ج٤ 

  ٍرؼٞ حُٔل٣َٖٔ أهَ حُظٔخّ أٝهخص ح٩ؿخرش ك٢ حُيػخء ٧ٕ ٣ؼوٞد ٓخ ىػخ ٓزخَٗس رَ أهَٙ , هخ

حُيػخء ُؼظْ ؿ٣َٔظْٜ ٝأٍحى إٔ ٣ظلَٟ ٝهض ح٩ؿخرش  َ ٣ؼ٢٘ ٓٞف حٓظـلَ ُْٝ ٣ؼـَحُيػخء ا٠ُ حُٔل

 ٗلوش ػ٠ أ٫ٝىٙ ُؼَ هللا إٔ ٣ظـخُٝ ػْٜ٘ .

 . َْٛاًَحّ ح٧ر٣ٖٞ ٝر 

٧ٗٚ آٟٝ ا٤ُٚ أر٣ٞٚ ٟٜٝٔٔخ ا٠ُ ٌٓٔ٘ٚ حُوخٙ ٝحُزخه٢ أُِْٜٗ ك٢ ؿَف ح٤٠ُٞف ٓؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ُي 

ٌخٕ ح١ٌُ أٗض ك٤ٚ كٌٜح ٣ُخىس اًَحّ ؿَكش هخٛش ٤ٜٓجش كبًح ؿخء ٝحُيى أٝ ٝحُيطي طؤ٣ْٜٝ ك٢ ٗلْ حُٔ

 ٌٝٛح ٓخ ٤ِ٣ن رخُٞحُي٣ٖ ٝرَٛٔخ .

  حىهِٞح َٜٓ حٕ ٗخء هللا آ٤ٖ٘ٓ ( ح٤ٖ٘ٓ ٫ هٞف ػ٤ٌِْ .. ٧ٕ ٌٛح ٓخ ٣لظخؽ ا٤ُٚ ١ٔؤٗش حُوخثق (

 حُ٘وٚ حُوخثق .

 . ٍّكغ أر٣ٞٚ ػ٠ِ حُؼَٕ ٣ِٓيحً حًَحّ ًٔخ طوي 

 ٜ٫ٝ ٣ـُٞ ك٢ َٗػ٘خ ُلي٣غ أْٗ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ) ٝهَٝح ُٚ ٓـيح (  ًخٕ ٌٛح ؿخثِ ك٢ ٣َٗؼظ ْ

ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ) ٫ ٣ِٜق ُزَ٘ إٔ ٣ٔـي ُزَ٘ ُٝٞ ِٛق ُزَ٘ إٔ ٣ٔـي ُزَ٘ ٧َٓص حَُٔأس إٔ 

طٔـي ُِٝؿٜخ ( ًٝخٕ ٌٛح ٓخروخً ك٢ َٗحثؼْٜ اًح ِٓٔٞح ػ٠ِ حٌُز٤َ ٣ٔـيٕٝ ُٚ ُْٝ ٣ٍِ ىحثْ ٖٓ 

ك٢ ٌٛح حُي٣ٖ ٝؿؼَ ٓوظٜخً هلل ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٝك٢ كي٣غ ٣َٗؼش آىّ ا٠ُ ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كلَّ 

إٔ ِٓٔخٕ ُو٢ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ رؼٞ كَم حُٔي٣٘ش ًٝخٕ كي٣غ ػٜي رخ٬ٓ٩ّ كٔـي 

 ٫ طٔـي٢ُ ٣خِٓٔخٕ ٝحٓـي ُِل٢ ح١ٌُ ٫ ٣ٔٞص ( .ُِ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ : ) 

 ٞ٣ِش أ١ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٣َٟ حَُإ٣خ ح٤ُّٞ ٣ظلون طؤ٣ِٜٝخ رؼي إٔ طؤ٣َٝ حَُإ٣خ ٌٖٓٔ إٔ ٣وغ رؼي ٤ٖ٘ٓ ١

 ػ٣َٖ٘ أٝ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ٝأٗٚ ٫ ١َ٘٣ إٔ ٣َٟ حَُإ٣خ ح٤ُّٞ .

  حُللخظ ػ٠ِ ٓ٘خػَ ح٥ه٣َٖ ٝػيّ اكَحؿْٜ ٝح٣ٌحثٜخ كبٕ ٣ٞٓق هخٍ : ) ٝؿخء رٌْ ٖٓ حُزيٝ ..( ٓخ

حُِّٞ ػ٠ِ ح٤ُ٘طخٕ ري٫ً ٖٓ إٔ  هخٍ رؼيٓخ ظ٢ِ٘ٔ أهٞح٢ٗ أٝ هخٍ رؼيٓخ أُو٢ٗٞ ك٢ حُـذ ٣ؼ٢٘ ٟٝغ

 ٠٣ؼٚ ػ٠ِ اهٞحٗٚ ٌٝٛح ٖٓ ٌٓخٍّ ح٧ه٬م ٝٓٔخ ٤ِ٣ن رخ٧ٗز٤خء .. ٌٛٙ أه٬م ح٧ٗز٤خء ..

 . ٕحػظَف هلل ر٘ؼٔٚ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٣ظوِذ ك٤ٜخ ح٩ٗٔخ 

 هخٍ ٣ٞٓق ) أكٖٔ ر٢ اً أهَؿ٢٘ ٖٓ حُٔـٖ ( ُْٝ ٣وَ حُـذ ُٔخًح ؟ 

 ح٣ٌُٖ أُوٞٙ ك٢ حُـذ كؤػَٝ ػٖ ًًَٙ رخَُٔٙ .َٓحػخس ٩هٞطٚ ٧ْٜٗ ْٛ 

اًح ظِٔي أكي ك٬ طوَ حُلٔي هلل حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حُٔ٘خًَ حُظ٢ ٜٓ٘خ ًٌح ًٌٝح رَ أػَٝ ػٖ ٌٛح ٝحَٟد 

 ػ٘ٚ حُٜلق ٫ٝ طًٌَٙ كٌٜح ٖٓ ٌٓخٍّ ح٧ه٬م .

 ٠ ك٢ إٔ هللا ُط٤ق ٝأٗٚ ٣ِطق رؼزخىٙ ًْٝ ُطق ر٤ٞٓق كِْ ٣ـؼِٚ ٣ٔٞص ك٢ حُـذ ٫ٝ ؿؼِٚ ٣زو

 حُٔـٖ .

 . هي ٣ـٔغ هللا حُ٘ظخص رؼيٓخ ٣ظٖ إٔ ُٖ ٣ِظوٞح أريحً كخهلل ؿٔغ ٌٛٙ ح٧َٓس رؼي ٌٛٙ حُلظَس حُط٣ِٞش 

  إٔ ح٩ٗٔخٕ حُِْٔٔ اًح حًظِٔض ُٚ ٗؼْ هللا كبٗٚ ٓؤٍ هللا حُٞكخس ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٝرو٢ إٔ ٣ٜظْ ك٤خً رخُوخطٔش

 حُي٤ٗخ ىػخء هللا رٔخًح ؟٢ٛٝ حُٞكخس ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ػ٘يٓخ ٍأٟ ٣ٞٓق حُلَم ك٢ 
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) طٞك٢٘ ِٓٔٔخً ٝأُلو٢٘ رخُٜخُل٤ٖ ( ٢ٛ ٢ٗء ْٜٓ ٢ٛٝ إٔ ٗوَؽ ٖٓ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ِٓٔٔخً ٝػ٠ِ ٓخ 

 ٢َٟ٣ هللا .

 

 

 

 الخفسٍس المىضىعً :

 (ٕٓٔ-11) ح٣٫ش ٖٓ حُؼخٖٓ حُٔوطغ

  َٜٓ ك٢ رؼخثِظٚ ح٬ُّٔ ػ٤ِش ٣ٞٓق ُوخء -

 ك٢ ػخثِظٚ ٝحؿٔؼض ٍإ٣خٙ طؤ٣َٝ ريأ ر٤َٜح كخٍطي ٫ر٤ٚ ه٤ٜٔش ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق حٍَٓ حٕ رؼي -

 . حُٔلٖ ٖٓ هَحؿٚرب هللا َٜٝٗٙ َٜٓ

 (ٔٔٔ -ٖٓٔ)  ح٣٫ش ٖٓ حُظخٓغ حُٔوطغ

  ٣ٞٓق ٍٓٞس ػ٠ِ طؼو٤زخص -

 ٝحُٔٞحػع حُؼزَ حٓظو٬ٙ حُٔ٘خٓذ ٖٓ ًخٕ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ٞٓق هٜش هظٔض ُٔخ -

 اللمسبث البٍبوٍت :

 (:1ٓ) آ٣ش

 ٣ٞٓق؟ ٍٓٞس ك٢( ؿ٤ٔؼخ رْٜ ٣ؤط٢٘٤ إٔ هللا ػ٠ٔ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُـٔغ ى٫ُش ٓخ  

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 آٝحٙ ح١ٌُ ٝأهٞٙ ٣ٞٓق ْٛ ػ٬ػش ًخٗٞح ٝاهٞطٚ ٣ٞٓق هٜش ك٢ ٌُْٜٝ٘ حُؼَد ٬ًّ كٔذ حُـٔغ طلٔي ح٩ػ٤ٖ٘

خ) هخٍ ح١ٌُ حٌُز٤َ ٝأهْٞٛ  ٣ٞٓق ا٤ُٚ َّٔ ٞحْ  كََِ ُٓ ظ٤َْؤَ ْٓ ُْ٘ٚ  ح ٞحْ  ِٓ ُٜ ً  َهَِ ٤ّخ ـِ َٗ  ٍَ ْْ  هَخ ُٛ َُ ز٤ِ ًَ  ْْ ٞحْ  أََُ ُٔ َّٕ  طَْؼَِ ْْ  أَ ًُ ٌَ  هَيْ  أَرَخ  أََه

ٌُْ ػِوخً  َػ٤َِْ ْٞ َّٓ  َٖ ٖ هللّاِ  ِّٓ ِٓ َٝ  َُ خ هَْز َٓ  ْْ ١ظُ ََّ ُٓقَ  ك٢ِ كَ ُٞ٣  ْٖ فَ  كََِ ََ َٝ  أَْر ٍْ َٕ  َكظ٠ََّ  ح٧َ ًَ ْٝ  أَر٢ِ ٢ُِ ٣َؤْ َْ  أَ ٌُ َٞ  ٢ُِ هللّاُ  ٣َْل ُٛ َٝ 

 َُ َٖ  َه٤ْ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ  .ػ٬ػش ٌُٖٝ حػ٤ٖ٘ ٤ُٔٞح رخ٧َٛ كْٜ{( 1ٓ} ح

 (خ َّٔ ُٓٞحْ  كََِ ظ٤َْؤَ ْٓ ُْ٘ٚ  ح ٞحْ  ِٓ ُٜ ٤ًّخ َهَِ ـِ َٗ  ٍَ ْْ  هَخ ُٛ َُ ز٤ِ ًَ  ْْ ٞحْ  أََُ ُٔ َّٕ  طَْؼَِ ْْ  أَ ًُ ٌَ  هَيْ  أَرَخ ْ أََه ٌُ ػِوًخ َػ٤َِْ ْٞ َّٓ  َٖ ٖ هللّاِ  ِّٓ ِٓ َٝ  َُ  هَْز

خ َٓ  ْْ ١ظُ ََّ ُٓقَ  ك٢ِ كَ ُٞ٣  ْٖ فَ  كََِ ََ َٝ  أَْر ٍْ َٕ  َكظ٠ََّ  ح٧َ ًَ ْٝ  أَر٢ِ ٢ُِ ٣َؤْ َْ  أَ ٌُ َٞ  ٢ُِ هللّاُ  ٣َْل ُٛ َٝ  َُ َٖ  َه٤ْ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ ( 1ٓ) ح

 ح٣٥ش؟ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔٔخص ٓخ( ٣ٞٓق

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)
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. أه٤ْٜ ٌٓخٕ ٛئ٫ء ٣ؤهٌ إٔ ػ٠ِ ٣ٞٓق ٤ٓيٗخ ٣ٞحكن كِْ ؿٜيْٛ كخُٝٞح ٣ؼ٢٘ ح٤ُؤّ ك٢ ٓزخُـش حٓظ٤ؤّ

 هِٜٞح ٣ٞٓق ٤ٓيٗخ ٖٓ حٓظ٤ؤٓٞح كِٔخ. ح٧َٓ ٌٛح ؿ٤َ ٢ٗء ًَ ٖٓ ٝهِٜٞح ؿ٤َْٛ ٖٓ حٗلَىٝح أ١ هِٜٞح

 ٓؼخ٢ٗ, ػيس طلظَٔ ٗـ٤خً . حُٔٔؤُش ٌٛٙ ا٫ ٓٔؤُش أ١ ك٢ ٣لٌَٝح ُْٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ ٝحٗلَىٝح ٢ٗء ًَ ٖٓ حٗظٜٞح أ١

 ٓلَى ٣ؤط٢ ٝحُؼيٝ ؿٔغ ٣ٝؤط٢ ٓلَى ٣ؤط٢ حُٜي٣ن ٓؼَ ٗـ٢ّ  أ٠٣خً  طؤط٢ ٝؿٔخػش( ٜٓيٍ) حَُٔ ٛٞ حُ٘ـ٢ ٗـ٤خً 

 آخ حُٔؼ٠٘ ٗلْٜ ٗلٖ حُـٔغ, ٝطلظَٔ حُٜٔيٍ طلظَٔ حُ٘ـ٢ كبًٕ. ؿٔغ ٣ٝؤط٢ ٓلَى ٣ؤط٢ ٝحُ٘ـ٢ ؿٔغ ٣ٝؤط٢

 ٓخ رويٍ ٜٓيٍ ا٠ُ طلُٞٞح ٗـٟٞ ا٠ُ ٝطلُٞٞح ًٝحطْٜ ٖٓ ٝهِٜٞح ٢ٗء ًَ ٖٓ حٗلَىٝح ػْ حٓظ٤ؤٓٞح أْٜٗ

 اًح ٌٛح كيع, ا٠ُ طلُٞٞح كٌؤٗٔخ حُٔٔؤُش ٌٛٙ ا٫ ًٝحطْٜ ٖٓ ٢ٗء ٣زن ُْ ٗـٟٞ ا٠ُ طلُٞٞح ٣ْٜٜٔ ح٧َٓ ًخٕ

 ا٠ُ هِٜٞح ؿٔخػش حَُٔ, ٢ٛ ٝحُ٘ـٟٞ ؿٔخػش ْٛ ٣ٌٞٗٞح إٔ ٝآخ. ح٧َٓ ٌٛح ك٢ ٓزخُـش حُٜٔيٍ رٔؼ٠٘ ًخٗض

 ك٢ ٓزخُـش ٗـٟٞ, ا٠ُ طلُٞٞح ٧ْٜٗ حُٔزخُـش ٝٓؼ٠٘ حُـٔغ ٓؼ٠٘ ك٤ٌٕٞ ٗـٟٞ ا٠ُ طلُٞٞح ؿٔخػش حُٔٔؤُش ٌٛٙ

 .حُظ٘خؿ٢ ٖٓ ٗـ٤خً . ٗـ٤خً  ك٢ ٝٓزخُـش هِٜٞح ك٢ ٝٓزخُـش حٓظ٤ؤّ

 (:1ٔ) آ٣ش

  ( ِْؿُؼٞح ٍْ ْْ  ا٠َُِ ح ٌُ َٛزُٞحْ ( )٣ٞٓق( 1ٔ) أَر٤ِ ًْ ٢ ح ِٜ ٤ ِٔ ح رِوَ ٌَ ُْوُُٞٙ  َٛـ َ ِٚ  َػ٠َِ كَؤ ْؿ  حُلَم ٓخ( ٣ٞٓق( 1ٖ) أَر٢ِ َٝ

 ؟(أرخًْ) َٓس ٝحُٔلَى( أرخٗخ ٣خ) َٓس حُـٔغ ٤ٛـش حٓظويحّ ى٫ُش ٝٓخ ٝحًٛزٞح؟ حٍؿؼٞح ر٤ٖ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

َٛذ) ٓؼَ ٓؼٚ, ًخٕ حُو٤ٔٚ إٔ ٓؼ٘خٙ ًخٕ رو٢ٜ٤ٔ حٍؿؼٞح هخٍ ُٞ ًْ ٌِظَخر٢ِ ح ح رِّ ٌَ َٛ  ْٚ ُْوِ َ ْْ  كَؤ ِٜ َّْ  ا٤َُِْ ٍَّ  ػُ َٞ ْْ  طَ ُْٜ٘  َػ

 َْ ح كَخٗظُ ًَ خ َٓ  َٕ ِؿُؼٞ َْ  ُْ حُو٤ٔٚ ٌُٖ ٣َؿؼٕٞ ْٛ ٓؼٚ, ًخٕ حُو٤ٔٚ إٔ حكظٔخٍ ٣ؼ٢٘ رٚ اٍؿغ ,(حَُ٘ٔ( 1ٕ) ٣َ

ِؿُؼٞحْ . )رو٢ٜ٤ٔ حًٛزٞح هخٍ ٓؼْٜ ٣ٌٖ ٍْ ْْ  ا٠َُِ ح ٌُ  ٖٓ أر٤ٌْ ا٠ُ حٍؿؼٞح هخٍ( ٣ٞٓق( 1ٔ) أَرَخَٗخ ٣َخ كَوُُُٞٞحْ  أَر٤ِ

 حٌُٛخد( رٚ حًٛزٞح) هخٍ ٓؼْٜ ًخٕ حُو٤ٔٚ إٔ ٣ْٞٛ ٫ كظ٠ رو٢ٜ٤ٔ حًٛزٞح هخٍ ٌُٖ ٍؿٞع ٛٞ حُٔؼ٠٘ ك٤غ

َٛزُٞحْ . )ٓؼْٜ ًخٕ ٓؼ٘خٙ رٚ حٍؿؼٞح أٓخ ٓؼْٜ ًخٕ ٓؼ٘خٙ ٤ُْ رٚ ًْ ٢ ح ِٜ ٤ ِٔ ح رِوَ ٌَ ُْوُُٞٙ  َٛـ َ ِٚ  َػ٠َِ كَؤ ْؿ (( 1ٖ) أَر٢ِ َٝ

. حُظؼخ١ق ػ٬هش ر٤َٜحً؟ ٣َؿغ ٤ًق حُؼ٬هش ٌٛٙ طٌٖ ُْ ُٝٞ ر٤َٜحً  ٣ؼٞى كظ٠ ر٤ٜ٘ٔخ طؼخ١ق ٝأر٢ ه٢ٜ٤ٔ

 ط٘خٓذ أر٤ٌْ, – حٍؿؼٞح أر٢, – ه٢ٜ٤ٔ ح٤ٔ٠َُ, ٗلْ أر٢, هخٍ رو٢ٜ٤ٔ هخٍ ُٝٔخ أر٤ٌْ هخٍ حٍؿؼٞح هخٍ ُٔخ

 .ىه٤ن

 (:1ٗ) آ٣ش

 ٝح٠ٓ٧؟ حُلِٕ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 (حٌُز٠ٔ٤ أكٔي.ى)

 طلِٕ ٢ٗء ًَ ٤ٓٝؼٞى ٓخكَ ٛي٣ن َٓطذ كخطي ٝظ٤لش كخطظي ٓلزٞد ٢ٗء كخطي ٓئهض ٢ٗء ػ٠ِ حُلِٕ

 كوَ, رؼي رـ٠٘ أٝ ٍٓٞد رؼي ر٘ـخف أٝ حُـخثذ رؼٞىس آخ ه٣َزخً  حُـِٕ ٌٛح ٣٘ظ٢ٜ ٝٓٞف ٓئهظخً  كِٗخً  ػ٤ِٚ

ضْ ) كِٗخً  ٠ٔٔ٣ حُظـ٤٤َ ٣َٓغ ه٣َذ ٢ٗء ًَ. طَرق ٤ٓٞ٣ٖ رؼي ػْ هَٔص طـخ٣ٍش ٛلوش حْر٠َ٤َّ َٖ  َػ٤َْ٘خُٙ  َٝ ِٓ 

 ِٕ ِْ ُُْل َٞ  ح ٌْ  كَُٜ ِظ٤ ٍ( ٣ٞٓق﴾ 1ٗ﴿ ًَ ّٞ  هخٍ ٓخ كِٕ هخٍ ٌٛح ٝٓغ حر٠ّ٤ض ػ٤ٞٗٚ إٔ ا٠ُ حُلِٕ ٗيس ٖٓ رِؾ طٜ

 ٍث٤ْ ٤ٜٓٝزق ٤َٓؿغ ٣ٝٞٓق ٓئهض ٌٛح رؤٕ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٣ؼوٞد أهزَ حُؼخ٤ُٖٔ ٍد ٧ٕ ُٔخًح؟ آ٠ٓ
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َك٤َْ٘خ) ٣ٞٓق ٤ٓيٗخ ػ٠ِهخٍ هللا  ًٔخ ٝحُن َٜٓ ٍُٝحء ْٝ أَ َٝ  ِٚ ْْ  ا٤َُِْ ُ َّٜ ْْ  َُظَُ٘زِّجَ٘ ِٛ َِ ْٓ َ ح رِؤ ٌَ َٛ  ْْ ُٛ َٝ  ٫َ  َٕ ٝ َُ ُؼ ْ٘ َ٣ ﴿ٔ٘ ﴾

ذّ  ك٢ ٝٛٞ( ٣ٞٓق ـُ  . ه٣َذ ٧ٗٚ كِٕ ًخٕ ٌٛح ه٣َذ ح٬ٌُّ ٌٛح إٔ ٣ؼِٕٔٞ ٣ؼوٞد ٤ٓٝيٗخ ٣ٞٓق ك٤ٔيٗخ حُ

 

 

 

 (هَخُُٞح  ِ ُ  طَخهللَّ َُ  طَْلظَؤ ًُ ٌْ ُٓقَ  طَ َٕ  َكظ٠َّ ٣ُٞ ٌُٞ خ طَ ًٟ ََ ْٝ  َك َٕ  أَ ٌُٞ َٖ  طَ ِٓ  َٖ ٤ٌِ َُْٜخُِ  كَف ٓلٌٝف( ٣ٞٓق( 1٘) ح

 كِٔخًح؟( طلظؤ ٫ طخهلل( )٫) حُ٘ل٢

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

ٌّٖ ٢ٔٗ حُِـش ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخ ٖٓ: كظؤ  ٌٛح ٝك٢ ح٣٥ش ٌٛٙ ك٢( كظؤ) رخُلؼَ ٝح٩ط٤خٕ حُ٘خٍ كظؤص ٣وخٍ حُ٘خٍ ٝأ١لؤ ٝٓ

ٌّٖ أٝ ًًَٙ ػٖ ٣ٌُٝقّ  ٠ُٔ٘٣ ح٣٧خّ ٓغ حُٔلوٞى ٤ًق؟. حُٔؼخ٢ٗ ٌٛٙ ًَ ؿٔغ ح١ُٖٞٔ  ٗخٍ أٝ حُلَحم ُٞػش ٣ُٔ

 طؼط٢ ُْ كظؤ ُلؼَ حَُٔحىكش ح٧هَٟ ح٧كؼخٍ ٖٓ كؼَ أ١ ُٝٞحهظخٍ. ػ٣ِِ ُٚ كُوي ٖٓ ٗلْ ٝك٢ كئحى ك٢ حُلَحم

 .كظؤ كؼَ ك٢ حُٔوظٜش حُٔؼخ٢ٗ ٌٛٙ ًَ

 (:11) آ٣ش

 يه٤ٖ) ًِٔش ر٤ٖ حُلَم ٓخ ّٜ  ؟(حُٔظٜيه٤ٖ)ٝ( حُٔ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

خ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ َّٔ ِٚ  َىَهُِٞحْ  كََِ َخ ٣َخ هَخُُٞحْ  َػ٤َِْ ُِ  أ٣َُّٜ ٣ ِِ َُْؼ َ٘خ ح َّٔ ََِْٛ٘خ َٓ أَ َٝ  َُّ ِؿْجَ٘خ ح٠ُُّ َؿخسٍ  رِز٠َِخَػشٍ  َٝ ِْ ُّٓ 

فِ  ْٝ ََ  ََُ٘خ كَؤَ ٤ْ ٌَ ُْ يَّمْ  ح َٜ طَ َّٕ  َػ٤ََِْ٘خ َٝ ١ِِ هللّاَ  اِ ـْ َ٣  َٖ ه٤ِ يِّ َٜ ظَ ُٔ ُْ  {(.11} ح

يه٤ٖ ًِٔش ك٢ ح٧َٛ ّٜ َّٓ ٓؼَ ٛخى ا٠ُ حُظخء ٝأُريُض حُٔظٜيه٤ٖ ٢ٛ حُٔ َٓ طِ ِّ  اريحٍ ٣ـُٞ ّٝٓيػَّ ٝطيػَّ ٝٓ

ّيه٤ٖ ًِٔش. ٝحُٜخى حُيحٍ ٓغ حُظخء ّٜ  حُٔظٜيه٤ٖ أٓخ حُيحٍ ك٢ ٝط٠ؼ٤ق حُٜخى ك٢ ط٠ؼ٤ق ط٠ؼ٤لخٕ ك٤ٜخ حُٔ

َّٔ ًَٔ ٓؼَ ٝحُظٌؼ٤َ حُٔزخُـش ٣ل٤ي ٝحُظ٠ؼ٤ق حُيحٍ ك٢ ٝحكي ط٠ؼ٤ق كل٤ٜخ ّيه٤ٖ إً. ًٝ ّٜ  ُِٜيهش ك٤ٜخ حُٔ

 . حُؼخّ حُٔؼ٠٘ ك٤غ ٖٓ ك٤ٚ ٝحُظٌؼ٤َ

ّيه٤ٖ) ًًَ ُٔخًح ُِٔئحٍ ٝٗؤط٢ ّٜ  ح٧كِحد ٍٓٞط٢ ك٢ حُٔظٜيه٤ٖ حٓظويّ ر٤٘ٔخ حُلي٣ي ٍٓٞس آ٣ش ك٢( حُٔ

فِ ) ح٣٥ش ك٢ ؿخء ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ٣ٝٞٓق؟ ْٝ َ ََ  ََُ٘خ كَؤ ٤ْ ٌَ ُْ يَّمْ  ح َٜ طَ َّٕ  َػ٤ََِْ٘خ َٝ ١ِِ هللّاَ  اِ ـْ َ٣  َٖ ه٤ِ يِّ َٜ ظَ ُٔ ُْ  ك٘خٓذ( ح

 هِوْٜ ٣ًَْ ٖٓ ٌٝٛح حُٜيهش ك٢ حُٔزخُـش ٣طِزٞح ُْ كو٢ حُظٜيم ١ِزٞح ٣ٞٓق اهٞس ٧ٕ حُٔظٜيه٤ٖ ًًَ

 ٣ـ١ِ) هخٍ كِٞ( حُٔظٜيه٤ٖ ٣ـ١ِ ٝهللا) طؼخ٠ُ هخٍ أٗٚ ح٥هَ ٝح٥َٓ أَٓ ٌٛح ح٤ٔ٤َُ حُو٤َِ ح٢ُ٘ء كطِزٞح

ّيه٤ٖ ّٜ  ٣وٍٞ ػ٘يٓخ أٓخ ح٣٥ش ك٢ ٓوٜٞى ؿ٤َ ٌٝٛح حُٔزخُؾ ؿ٤َ ىٕٝ حُٜيهش ك٢ ُِٔزخُؾ حُـِحء ٌُخٕ( حُٔ

َّ  ٣ـ١ِ( حُٔظٜيه٤ٖ ٣ـ١ِ) وِ ُٔ ٌؼَِ حُ ُٔ ّيه٤ٖ ك٤ٜخ ك٤يهَ ٝحُ ّٜ . ح٧كِحد ٍٓٞس آ٣ش ػ٠ِ أ٠٣خً  ٣٘طزن ٌٝٛح( حُٔ

ّيه٤ٖ) طؼخ٠ُ هخٍ ُٔخًح ٗؤط٢ ّٜ  إٔ ٗـي حُلي٣ي ٍٓٞس ك٢ ح٣٥خص ٤ٓخم ٫كظ٘خ ُٞ حُلي٣ي؟ ٍٓٞس آ٣ش ك٢( حُٔ
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 ح١ٌُ ٓغ ٣ٝظ٘خٓذ حُظٜيم ك٢ حُٔزخُـش ٓغ ٣ظ٘خٓذ ٌٝٛح ح٣ٌَُْ ٝح٧ؿَ ح٠ُٔخػلش ػ٠ِ حٗظِٔض ك٤ٜخ ح٣٥خص

 ك٢ ح٧ٓٞحٍ ىكغ ػ٠ِ ٝحُلغ حُٜيهش ىكغ ك٢ ٝحٟق طؼز١َ٤ ه٢ ك٤ٜخ حُلي٣ي ٍٓٞس إ ػْ. حُٜيهش ك٢ ٣زخُؾ

 . ًِٜخ حٍُٔٞس

 

 

 

 (:1ٓ) آ٣ش

 ح٣٥ش ك٢( أه٢ ٌٝٛح) ًًَ ك٢ حُِٔٔش ٓخ ( ٍَ ُٓقُ  أََٗخْ  هَخ ح ٣ُٞ ٌَ َٛـ  ٣ٞٓق اهٞس إٔ ٓغ( ٣ٞٓق( 1ٓ) أَِه٢ َٝ

 ر٤٘خ٤ٖٓ؟ أهخْٛ ٣ؼَكٕٞ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٧ٌْٗ ٫ ػَكظٚ. ٌَٕٓ٘ٝ ُٚ ْٝٛ كؼَكْٜ ػ٤ِٚ ىهِٞح ْٛ طؼَك٢ٗٞ ُْ ٝأٗظْ ػَكظٌْ ًٔخ ػَكظٚ أه٢ ٌٛح ٣ؼ٢٘

 ٫ ر٘وٚ ٗؤط٢ حٌُثذ, أًِٚ ٝهِظْ رو٤ٔٚ ؿجظْ أرخًْ طويػٞح إٔ كخُٝظْ ًٔخ طويػ٢ٗٞ ُْ ٝأٗظْ أهًْٞ أٗٚ هِظْ

 ٫ ر٘وٚ ُٚ ٗؤص ح٥هَ ٣ؤهٌ إٔ ٣ظلَٔ ٫ أرخْٛ ٧ٕ ٣ٞٓق ٣ؼَف ٫ٝ أهًْٞ ٌٛح ٝٗوٍٞ ٣ٞٓق ٣ؼَكٚ

. ٣ويػٞٙ إٔ ٝكخ٫ٝ حٌُثذ أًِٚ ٝهِظْ أر٤ٌْ ٓغ كؼِظْ ًٔخ ٛٞ ٣ؼَكٚ أ٣ٖ كٖٔ أهٞى ٌٛح ُٚ ك٘وٍٞ ٣ٞٓق ٣ؼَكٚ

 إٔ هزَ أٗظْ ػَكظٌْ ًٔخ أػَكٚ أٗخ ر٘ل٢ٔ ػَكظٚ كؼ٬ً  أه٢ ٛٞ ػَكظٚ ٝأٗخ هيػظ٢ٗٞٔ أٗي طظٍٜٞٝح ٫

 ٌٓٔ٘خً  ًخٕ رؼ٤َ رلَٔ ٣ٝؤطٞح ٣ظلَٔ ٫ أرخٗخ ٝهخُٞح آهَ ر٘وٚ ؿخءٝح ُٞ. ر٘ل٢ٔ ػَكظٌْ أٗخ رؤٗلٌْٔ طؼَك٢ٗٞ

 آهَ ر٘وٚ ٝؿجظْ طويػ٢ٗٞ ُٖ أٗظْ. اهٞطٚ ػَف ًٔخ ٣ؼَكٚ ٧ٗٚ ٣ٞٓق ػ٠ِ ٣٘ط٢ِ ُٖ ٌُ٘ٚ ٌٛح ٣لؼِٞح إٔ

 .٣ٞٓق ه٤ٔٚ ٓغ ًُي هزَ كؼِٞٙ ٝهي ًُي ٣لؼِٞح إٔ ٌٓٔ٘خً  ًخٕ أٗٚ ػِٔخً 

 

 (:ٓٓٔ) آ٣ش

 ( َكَغ ٍَ َٝ  ِٚ ٣ْ َٞ ِٕ  َػ٠َِ أَرَ َْ َُْؼ ٝحْ  ح َُّ َه ًيح َُُٚ  َٝ َـّ  ٝحُي٣ٚ؟ ٤ُْٝ أر٣ٞٚ ى٫ُش ٓخ( ٣ٞٓق( ٓٓٔ) ُٓ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 حُزَ أٝ رٜٔخ ح٤ُٛٞش ًًَ اًح ٣ظوِّق ٫ ه٢ ػخىس حُوَإٓ ٝك٢ أَٓ ٌٛح. أ٬ًٛ  ٣ٞٓق هٜش ك٢ طًٌَ ُْ ح٧ّ أ٫ًٝ 

ه٠٠ََ) ح٧ر٣ٖٞ ٣وٍٞ ٫ٝ حُٞحُي٣ٖ ٣وٍٞ ُٜٔخ حُيػخء أٝ رٜٔخ رُّيَ  َٝ ِٖ  ا٣َِّخُٙ  ا٫َِّ  طَْؼزُُيٝح أ٫ََّ  ٍَ حَُِي٣ْ َٞ ُْ رِخ خًٗخ َٝ َٔ ( ٖٕ) اِْك

ًْ ( )ح٩َٓحء اِ َٗخ َٝ ٌْ ٤ؼَخمَ  أََه ََ  ر٢َِ٘ ِٓ حث٤ِ ََ ْٓ َٕ  ٫َ  اِ ِٖ  هللّاَ  ا٫َِّ  طَْؼزُُيٝ حَُِي٣ْ َٞ ُْ رِخ خٗخً  َٝ َٔ دِّ ( )حُزوَس( 1ٖ) اِْك ٍَ  َْ  ٢ُِ حْؿلِ

حَُِي١َّ  َٞ ُِ ِٚ ) ح٤َُٔحع ك٢ طؤط٢ كوي ح٧ر٣ٖٞ أٓخ. ٝحكيس َٓس ٫ٝ حُوَإٓ ك٢ ٣ظوِق ُْ( ٗٞف( 1ٕ) َٝ ٣ْ َٞ ٧َِرَ َٝ  َِّ ٌُ ُِ 

حِكيٍ  خ َٝ َٔ ُْٜ٘ ِٓ  ُّ ُي ُّٔ  (. حُ٘ٔخء( ٔٔ) حُ

  : كخَٟ ُِيًظٍٞ أهَٟ اؿخرش ك٠
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كَغَ ) هخٍ ٌُح حُزَ ًًَ ٓوخّ ك٤ٜخ ٤ُْ ٍَ َٝ  ِٚ ٣ْ َٞ ِٕ  َػ٠َِ أَرَ َْ َُْؼ  هخٍ ٓخ ٨ُّ اًَحٓخً  أ٫ًٝ  ُٔزز٤ٖ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٠( ح

 ٝح٧َٓ ح٧د ٖٓ أًَّ ٢ٛ ر٤٘ٔخ طٔـي حُظ٢ ٢ٛ حُٞحُيس ٤ٜ٣َ حُٞحُي٣ٖ ٧ٕ طخرؼش ٣ـؼِٜخ ٨ُّ اًَحٓخً  ٝحُي٣ٚ

ّ رخُؼَٕ أكن ح٧د إٔ ح٥هَ  .كوُيِّ

 ح٧ّ إٔ اٗخٍس ٌٝٛٙ ح٧ّ رٜخ طوّٞ ٝح٫ُٞىس ح٫ُٞىس ٖٓ ٝحُٞحُي ح٧ّ ٢ٛ طِي حُظ٢ ٝح٧د؟ حُٞحُي ر٤ٖ حُلَم ٓخ

 .حُٞحُي٣ٖ حُيػخء ٝك٢ ح٧ر٣ٖٞ ٣ٔظؼَٔ ح٧ٓٞحٍ ك٢. حُٞحُي هزَ رخُزَ ٝأ٠ُٝ رخُٜلزش أ٠ُٝ

 ح٣٥خص ك٢ ٝحُٞٓٞٓش حُِ٘ؽ ر٤ٖ حُلَم ٓخ (ٖ ؽَ  إَٔ رَْؼيِ  ِٓ َِّٗ  ُٕ ٤ْطَخ َّ٘ َٖ  ر٢ِ٘٤َْ حُ ر٤َْ ط٢ِ َٝ َٞ ( ٓٓٔ) اِْه

َّ ) ٝ( ٣ٞٓق َٞ ْٓ َٞ خ كَ َٔ َُُٜ  ُٕ ٤ْطَخ َّ٘ خ ٤ُُِْزِي١َ  حُ َٔ خ َُُٜ َٓ  َ١ٍِ ٝ خ ُٝ َٔ ُْٜ٘ ٖ َػ خ ِٓ َٔ ِٜ َءحطِ ْٞ  ؟(ح٧ػَحف( ٕٓ) َٓ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

خ) حُ٘خّ ر٤ٖ ح٩هٞحٕ, ر٤ٖ طلي٣يحً, ح٧ٛيهخء ر٤ٖ ح٩كٔخى ٛٞ حُِ٘ؽ حُِـش ك٤غ ٖٓ َّٓ اِ َؿَّ٘يَ  َٝ َِ َ٘٣  َٖ ِٓ  ِٕ ٤َّْ٘طَخ  حُ

ؽٌ  ِْ  ٣ـ١َ إٔ حُِـش, ك٢ حُِ٘ؽ ٛٞ ٌٛح ر٤ْٜ٘, ربكٔخى رؼٞ ػ٠ِ رؼ٠ْٜ ٣لَٔ إٔ ٛٞ حُِ٘ؽ( كِٜض( ٖٙ) َٗ

 ٓؼ٤ٜش, ُٚ ٣ِ٣ٖ ٓؼ٤ٜش, ٣لؼَ أَٓ, ُٚ ٣ِ٣ٖ ػخٓش, ٢ٛٝ آهَ ٢ٗء حُٞٓٞٓش. ر٤ْٜ٘ ٣ٝلٔي رزؼٞ رؼ٠ْٜ

ٖ) طؼخ٠ُ هخٍ. ر٤ٜ٘ٔخ ٣لٔي ٝإٔ رؼٞ ػ٠ِ رؼ٠ْٜ ٣لَٔ رؤٕ هخٙ ٝحُِ٘ؽ ػخٓش حُٞٓٞٓش ؽَ  إَٔ رَْؼيِ  ِٓ َِّٗ 

 ُٕ ٤ْطَخ َّ٘ َٖ  ر٢ِ٘٤َْ حُ ر٤َْ ط٢ِ َٝ َٞ  ٌُٖ ر٤ٜ٘ٔخ هٜٞٓش ٛ٘خى ٣ٌٖ ُْ ٝكٞحء آىّ ٓغ. ّٝٓٞ ٣وَ ُْ ,(٣ٞٓق( ٓٓٔ) اِْه

 حُٞٓٞٓش. أكٔيٝح كظ٠ رٚ أؿَٝح ر٤ْٜ٘, أكٔي ٣ٞٓق, ٣وظِٞح إٔ كخُٝٞح كوي هٜٞٓش ٛ٘خى ًخٕ ٣ٞٓق اهٞس ٓغ

ٖ) ٛ٘خ. حُِ٘ؽ ك٤ٜخ ٣يهَ ٧ٗٚ ػخٓش ؽَ  إَٔ رَْؼيِ  ِٓ َِّٗ  ُٕ ٤ْطَخ َّ٘ َٖ  ر٢ِ٘٤َْ حُ ر٤َْ ط٢ِ َٝ َٞ ( ح٤ُ٘طخٕ ِٗؽ( )٣ٞٓق( ٓٓٔ) اِْه

 ٣وُٕٞٞ. حُِـ١ٞ حُٔؼ٠٘ ٛٞ ٌٛح ٝاهٞطٚ, ٣ٞٓق ر٤ٖ ٌٌٛح ٢ٛ حُلخُش ٌٝٛٙ حُوخٛش ُِلخُش حُوخٛش حُلخُش

 ٛيٍٝ ك٢ ٣ّٞٓٞ ح١ٌُ) ٓٔٔٞع ؿ٤َ ٣ٌٕٞ ٝأك٤خٗخً  أك٤خٗخً  ٓٔٔٞػخً  ٣ٌٕٝٞ حُول٢ حُٜٞص حُٞٓٞٓش أَٛ

 ك٢ ٣ّٞٓٞ ح١ٌُ حُو٘خّ حُٞٓٞحّ َٗ ٖٓ) ح٩ٗٔخٕ ٗلْ ك٢ ح٤ُ٘طخٕ ٣زو٤ٚ ٝاٗٔخ ٣ُٔٔغ ٫ أك٤خٗخً ( حُ٘خّ

 ًٔخ رخ٧ُـخّ حُٔخكش ٨ٔ٣ إٔ ٣َ٣ي ح٤ُ٘طخٕ حُٜيٍ ك٢ ّٝٓٞ كبًح حُوِذ ا٠ُ حَُٔٔ ٛٞ ٝحُٜيٍ( حُ٘خّ ٛيٍٝ

 أٗٚ ري٤َُ أكي ٝر٤ٖ ر٤٘ي هل٢ ٬ًّ أٝ ْٛٔ حُٔٔٔٞع, رخ٬ٌُّ حُٞٓٞٓش طٌٕٞ ٝهي. حُلَد ك٢ ح٧ػيحء ٣لؼَ

َّ ) رخُِٔخٕ ٬ًٓخً  ًخٕ ٥ىّ ار٤ِْ ّٝٓٞ ُٔخ َٞ ْٓ َٞ ِٚ  كَ ُٕ  ا٤َُِْ ٤ْطَخ َّ٘ ٍَ  حُ ُّ  ٣َخ هَخ َْ  آَى سِ  َػ٠َِ أَُىُُّيَ  َٛ ََ ـَ ِْيِ  َٗ ُُْو ِْيٍ  ح ُٓ َٝ 

خ) هخٍ ػْ ٝٓٞٓش حُوَإٓ ٓٔخٛخ( ١ٚ( ٕٓٔ) ٣َْز٠َِ ٫َّ  َٔ ُٜ َٔ َٓ هَخ خ ا٢ِِّٗ َٝ َٔ ٌُ َُ  َٖ ِٔ َُ  َٖ ِل٤ ِٛ ( ح٧ػَحف( ٕٔ) حَُّ٘خ

 ري ٣لِق أكيحً  أظٖ ً٘ض ٓخ ٍد ٣خ: آىّ هخٍ آىّ ػخطذ حُؼخ٤ُٖٔ ٍد ُٔخ ٌُُٝي رخهلل ُٜٔخ كِق أ١ هخٜٓٔٔخ

 . أك٤خٗخً  حُٔٔٔٞع ؿ٤َ ٝرخُٜٞص أك٤خٗخً  حُٔٔٔٞع حُٜٞص ك٢ طٌٕٞ إً حُٞٓٞٓش. ًخًرخً 

 (:ٕٓٔ) آ٣ش

 أٗزخء ٖٓ طِي) ٛٞى ٍٓٞس ٝك٢( حُـ٤ذ أٗزخء ٖٓ ًُي) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 ؟(حُـ٤ذ

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 رٔؼ٠٘ ٛ٘خ حُوَٜٚ ٝاٗٔخ هٜش ؿٔغ ٤ُٔض ٢ٛٝ ًٌَٓ هَٜٚ ًِٝٔش ػيى ًِٔش ٓؼَ ًٌَٓ حُوَٜٚ ًِٔش

ُٖ ) حٍُٔٞس أٍٝ ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ ؿخء ٝهي. حُٔوٜٞٙ أ١ حُٔلؼٍٞ حْٓ رٔؼ٠٘ أ١ حَُٔى  َْٗل
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 ُّٚ َٖ  َػ٤َِْيَ  َٗوُ َٔ ِٚ  أَْك َٜ ُْوَ خ ح َٔ َك٤َْ٘خ رِ ْٝ ح ا٤َُِْيَ  أَ ٌَ َٕ  َٛـ آ َْ ُْوُ إِ ح ٖ ًُ٘ضَ  َٝ ِٓ  ِٚ َٖ  هَْزِِ ِٔ َُ  َٖ خك٤ِِِ ـَ ُْ  هٜش ٢ٛٝ{( ٖ} ح

ُِيَ ( )ًُي) رخٓظويحّ ح٣٥ش كـخءص  ٣ٞٓق هٜش ٢ٛ ٝحكيس ًَ  ْٖ ٤ْذِ  أَٗزَخء ِٓ ـَ ُْ ِٚ  ح خ ا٤َُِْيَ  ُِٗٞك٤ َٓ ْْ  ًُ٘ضَ  َٝ ِٜ ًْ  ََُي٣ْ  اِ

ُؼٞحْ  َٔ ْْ  أَْؿ ُٛ ََ ْٓ ْْ  أَ ُٛ َٝ  َٕ ٝ َُ ٌُ ْٔ  كخهظ٠٠ ح٧ٗز٤خء هَٜٚ ٖٓ ٓـٔٞػش ك٤ٜخ ؿخء كوي ٛٞى ٍٓٞس ك٢ أٓخ ,{(ٕٓٔ} ٣َ

ِْيَ ( )طِي) رخٓظويحّ ح٣٥ش طؤط٢ إٔ ْٖ  طِ ٤ْذِ  أَٗزَخء ِٓ ـَ ُْ خ ا٤َُِْيَ  ُِٗٞك٤َٜخ ح َٜخ ًُ٘ضَ  َٓ ُٔ ٫َ  أَٗضَ  طَْؼَِ ُٓيَ  َٝ ْٞ ٖ هَ ِٓ  َِ ح هَْز ٌَ  َٛـ

زِ  ْٛ َّٕ  َْ كَخ َُْؼخهِزَشَ  اِ َٖ  ح ظَّو٤ِ ُٔ ِْ ُِ {ٗ1.)} 

 

 (:1ٓٔ) آ٣ش

 ؟(,حطزؼٖ حطزؼ٠٘) هُٞٚ ك٢ ًٔخ طلٌف ٝٓظ٠ ح٤ُخء طؼزض ٓظ٠ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

َْ :)طؼخ٠ُ هخٍ ِٙ  هُ ٌِ ز٢ِِ٤ِ َٛـ سٍ  َػ٠َِ هللّاِ  ا٠َُِ أَْىُػٞ َٓ ََ ٤ ِٜ ِٖ  أََٗخْ  رَ َٓ َٕ  حطَّزََؼ٢ِ٘ َٝ ْزَلخ ُٓ خ هللّاِ  َٝ َٓ َٖ  أََٗخْ  َٝ ِٓ  َٖ ٤ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ  ح

ْٕ ) رخ٤ُخء( ٣ٞٓق( 1ٓٔ) ٞىَ  كَب َْ  َكآؿُّ ضُ  كَوُ ْٔ َِ ْٓ ٢َِٜ  أَ ْؿ َٝ  ِ ِٖ  هلِلّ َٓ َٝ  ِٖ هَُ حطَّزََؼ َٝ  َٖ ٣ ٌِ َّ طُٞحْ  ُِِّ ْٝ ٌِظَخدَ  أُ ُْ َٖ  ح ٤ِّ٤ ِّٓ ح٧ُ َٝ  ْْ ظُ ْٔ َِ ْٓ  أَأَ

 ْٕ ِ ٞحْ  كَب ُٔ َِ ْٓ ْٛظََيٝحْ  كَوَيِ  أَ إِ ح حْ  َّٝ ْٞ َُّ َٞ خ طَ َٔ ُْز٬ََؽُ  َػ٤َِْيَ  كَبَِّٗ هللّاُ  ح َٝ  ٌَ ٤ ِٜ ُِْؼزَخىِ  رَ  أ١ ٗ٘ظَ. ٣خء ريٕٝ( ػَٔحٕ آٍ( ٕٓ) رِخ

 حُيحػ٤ش إٔ ٗي ٫ كو٢؟ ِٓٔٔخً  ٣ٌٕٞ إٔ ٓـَى أٝ ر٤َٜس ػ٠ِ هللا ا٠ُ ٣يػٞ ح١ٌُ أًؼَ؟ حطّزخع ا٠ُ ٣لظخؽ ح١ٌُ

 ٌٛح ٝٓؼَكظٚ ًِٓٞٚ ك٢ ٓؼ٬ً  ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢ هللا ا٠ُ ىحػ٤ش ٧ٗٚ ٝػِٔٚ ًِٓٞٚ ك٢ أًؼَ ٓظّزؼخً  ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢

 ػّٔٞ أٓخ( حطزؼ٢٘ ٖٝٓ) هخٍ ٌُح أًؼَ ٫طّزخع ٣لظخؿٕٞ ح٣ٌُٖ ًخُيػخس ٤ُٔٞح حُٔظزؼ٤ٖ(. كخطزؼ٢ٗٞ) ٤ُِخء ٣لظخؽ

 أًؼَ حطّزخع ُٔويحٍ طلظخؽ ر٤َٜس ػ٠ِ هللا ا٠ُ حُيػٞس ١ٖٞٓ إً. ح٧كٌخّ ٖٓ حُو٤َِ ا٫ ٣ؼَكٕٞ ك٬ ح٤ُِٖٔٔٔ

 .رخ٤ُخء( كخطزؼ٢ٗٞ) كوخٍ

 (:1ٓٔ) آ٣ش

 ا٫ هزِي أٍِٓ٘خ ٝٓخ) ٝهُٞٚ( ٍؿخ٫ً  هزِي ٖٓ أٍِٓ٘خ ٝٓخ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢( ٖٓ) ٝكٌف ًًَ ى٫ُش ٓخ 

 ؟(ٍؿخ٫ً 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

خ) ٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ َٓ َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ ٖ أَ ِك٢ ٍَِؿخ٫ً  ا٫َِّ  هَْزِِيَ  ِٓ ُّٞٗ ِْٜ ْٖ  ا٤َُِْ ِّٓ  َِ ْٛ ٟ أَ ََ ُْوُ ْْ  ح ٝحْ  أَكََِ َُ ٤ ِٔ  ك٢ِ ٣َ

 ِٝ ٍْ ٝحْ  ح٧َ َُ ٤ْقَ  ك٤ََ٘ظُ ًَ  َٕ خ َٖ  َػخهِزَشُ  ًَ ٣ ٌِ ٖ حَُّ ِٓ  ْْ ِٜ ٍُ  هَْزِِ ََُيح سِ  َٝ ََ ٌَ  ح٥ِه َٖ  َه٤ْ ٣ ٌِ َّ َٕ  أَك٬ََ  حطَّوَٞحْ  ُِِّ  ًًَٝ{( 1ٓٔ} طَْؼوُِِٞ

 ُٖٓ ا٠ُ  حٍَُٓٞ ُٓخٕ ٖٓ أ١ ٓزخَٗس هزِي ح١ٌُ حُِٖٓ ٖٓ حٓظيحى ٝٛٞ حُـخ٣ش حرظيحء أ١ ح٩رظيحء طل٤ي( ٖٓ)

 ر٤ٖ كخَٛ ٛ٘خى ٤ُْ أ١( حُل٤ْٔ ٍإْٜٝٓ كٞم ٖٓ ٣ُٜذّ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ؿخء ًٔخ كخَٛ ٛ٘خى ٤ُْٝ. آىّ

 طؼخ٠ُ هُٞٚ ًٌُٝي.رطْٜٞٗ ك٢ ٓخ رٚ ٣َُٜٜ إٔ حُٜذّ  ٌُٜح حُؼخهزش كَحٍس٧ٕ أ٣ش ط٤٠غ ٫ كظ٠ ٝحُٜذّ  حَُأّ

خ) ح٧ٗز٤خء ٍٓٞس ك٢ أٓخ. كَحع حُؼَٕ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٤ُْ أ١( حُؼَٕ كٍٞ ٖٓ كخك٤ّٖ ٝح٬ُٔثٌش) َٓ َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ  هَْزَِيَ  أَ

ِك٢ ٍَِؿخ٫ً  ا٫َِّ  ُّٞٗ  ْْ ِٜ ؤَُُٞحْ  ا٤َُِْ ْٓ ََ  كَخ ْٛ َِ  أَ ًْ ٌِّ ْْ  إِ حُ ٘ظُ ًُ  َ٫  َٕ ٞ ُٔ  هُٞٚ ك٢ ًٌُٝي ٝحُو٣َذ حُزؼ٤ي طلظَٔ ٢ٛٝ{( 7} طَْؼَِ

( َّْ زُّٞح ػُ مَ  ُٛ ْٞ ِٚ  كَ ِٓ ْأ ٍَ  ْٖ حدِ  ِٓ ٌَ ِْ  َػ ٤ ِٔ َُْل ُِ  أَٗضَ  اَِّٗيَ  ًُمْ { 1ٗ} ح ٣ِِ َُْؼ ُْ  ح ٣ َِ ٌَ ُْ  أهق حُؼٌحد ٌٝٛح( حُيهخٕ{ 1ٗ} ح

 (. ٍإْٜٝٓ كٞم ٖٓ) ح٧ٍٝ ٖٓ
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وسفــــــــورة يــســ  

 ُلظَس ح٤ُٔخم ًخٕ ٝاًح( ٖٓ) رـ ٣ؤط٢ ٓٔظي ح٤ُٔخم ًخٕ كبًح ح٣٥خص ٤ٓخم ػ٠ِ ٣ؼظٔي حُلٌف حٝ حًٌَُ ٌٝٛح

 .رٜخ ٣ؤط٢ ٫ ٓليىس

 

 

 

 (:ٓٔٔ) آ٣ش

 ؟(ٓٔٔ)٣ٞٓق ٍٓٞس ك٢( حٓظ٤جْ) ًِٔش ى٫ُش ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخَٟ.ى)

 ٝحُٔزخُـش حُ٘يس ك٤ٚ ٌُٖ ٣ؤّ رٔؼ٠٘ حٓظ٤ؤّ ٓؼَ حُٔزخُـش ك٤ٚ ٣َُحى ٌُٖ حُؼ٬ػ٢ رٔؼ٠٘ ٣ؤط٢ حٓظلؼَ حُلؼَ أك٤خٗخً 

ح َكظ٠َّ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حُلؼَ ك٢ ًَ َْ  اِ ظ٤َْجَ ْٓ َُ  ح ُٓ َُّ ظَُّ٘ٞح حُ َٝ  ْْ ُ َّٜ رُٞح هَيْ  أَٗ ٌِ ًُ  ْْ َٗخ َؿخَءُٛ َُ ْٜ َٗ  َ٢ ِـّ ْٖ  كَُ٘ خءُ  َٓ َ٘ َٗ  ٫َ َٝ 

ىُّ  ََ َ٘خ ٣ُ ُٓ ِٖ  رَؤْ ِّ  َػ ْٞ ُْوَ َٖ  ح ٤ ِٓ َِ ـْ ُٔ ُْ  ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ػيس ُٜخ حٓظلؼَ. ح٤ُؤّ ٖٓ أًؼَ ىٍؿش رِـٞح أ١( ٣ٞٓق( ٓٔٔ) ح

 . ٝحٌُؼَس ٝحُ٘يس حُٔزخُـش رٚ ٣َُحى ٌُٖ حُؼ٬ػ٢ رٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ إٔ ٜٝٓ٘خ ًؼ٤َس ٝأٍٓٞ حُطِذ
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 الىصبٌب العملٍت :

  إٔ ٌَُ ػزخىس ٝهظٜخ حُٔوٜٞٙ ٓؼَ ح٩ٓظـلخٍ ٝح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝحُطٞحف

 ٝهَحءس حُوَإٓ ٝحُظٌز٤َ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼزخىحص .

  رخهلل ٧ٗٚ ٣ويف ك٢ حُظٞك٤ي ٫ٝ ط٤ؤ٢ٓ اكٔخٕ حُظٖ رخهلل ٖٓ ًٔخٍ ٝطٔخّ حُظٞك٤ي ٫ طظ٢٘ حُظٖ حُٔٞء

 كٔش هللا ٧ٜٗخ ٓلَٓش ػو٢ رخهلل ٝك٢ٟٞ أَٓى هلل .ٖٓ ٍ

  ْػيّ حُظ٢ٌ٘ ُِ٘خّ كْٜ ُٖ ٣٘لؼٞى ر٢٘ء ُٖ ٣٘لؼي ا٫ هللا ح٢ٌٗ حكِحٗي هلل كٜٞ حُٔيرَ حَُك٤

 حُِط٤ق رؼزخىٙ .

  ٝك٢ َٟ ٫ طزو٢ِ ٫ٝ ط٣ِي١ ٛٔٚ رَ ٍه٢ ُلخُٚ ٝحٗلو٢ ػ٤ِٚ ٝٝح٤ٓٚ  ا٤ُياًح ٍأ٣ض أكي ٓلظخؽ

 رٔٔخػيطٚ ٝطط٤ٔ٘ٚ .

  اًح ظِٔي أكي كٖٔ طٔخّ ح٧ه٬م حُيػخء ُٚ رخُٔـلَس إٔ ٫ طل٢ِٔ ك٢ هِزي ؿَ رَ ٓخٓل٢ ٝحٛلل٢

٫ٝ ط١ًٌَ هطؤٙ ًٝٗزٚ رَ ح٤ٜٔٗخ ٝحىػ٢ ُٚ رخُٔـلَس ٫ٝ ط٤ٌُٚ ٝط٤٘٤ٜٚ روطؤٙ ٌٛح اًح ١ِذ ٓ٘ي 

 حُٔٔخف ٝحُٔـلَس ٝإ ُْ ٣طِذ حىػ٢ ُٚ رخُٜيح٣ش ٝحُٔـلَس .

وي ٣ـؼَ هِزي ٤ِْٓ ٫ٝ طل٢ِٔ ك٢ هِزي أ١ ؿَ أٝ أ٤ٗخء ك٢ ٗلٔي رَ كخُيػخء ح١ٌُ ٣وطت ك٢ ك

ٓزلخٕ هللا ٣زؼي ٓخ ك٢ هِزي ٖٓ حُْٜ ٝحُلِٕ ٝحُـَ ٧ٗي طل٢ِٗ ح٤ُ٘طخٕ رٌُي حُيػخء كخ٤ُ٘طخٕ 

 .ك٣َٚ ػ٠ِ حُظلَهٚ ٝحُظ٘خُع كزيػخثي ٣٘يكَ ح٤ُ٘طخٕ 

 ٧ٓخًٖ حك١ٌٍ إٔ طـؼ٢ِ ؿَكش ٝحُي٣ي اًَحّ ح٧ر٣ٖٞ ٝرَٛٔخ ٝح٩كٔخٕ ا٤ُٜٔخ ٝاِٗحُٜٔخ ك٢ أكٖٔ ح

ك٢ حُـَف حُوخٍؿ٤ش ٖٓ حُز٤ض ٧ٕ ٌٛح ٤ُْ ٖٓ ح٩ًَحّ حؿؼ٤ِْٜ ك٢ أكٖٔ ٌٓخٕ ك٢ حُز٤ض ٝحك٢َٛ 

 ػ٠ِ رَٛٔخ ٝحًَحٜٓٔخ .

  اًح أطْ هللا ػ٤ِي حُ٘ؼٔش ٫ ط٢ٔ٘ ح٥هَس ٝكٖٔ هخطٔظي ٝإ ٤ٔ٣ظي هللا ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ ٣ٝؼزظي ػ٠ِ حُلن

 ٫ ط٘ـ٢ٔٔ رخُ٘ؼْ ٝط٤ٖٔ٘ ح٥هَس . ٣ِٝلوي رخُٜخُل٤ٖ ,

 

 

 طٔض رلٔي هللا 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســــورة الـــرعد

 

 بٍن ٌدي السورة:

 ٓذ٤ٗظٜخ أٝ ٤ٌٓظٜخ ك٢ ه٤ُٖٞ ػ٠ِ حُؼِٔخء ك٤ٜخ ط٘خصع حُظ٢ حٌُش٣ْ حُوشحٕ ك٢ حُٞك٤ذس حُشػذ عٞسس طؼذ 

 ٣ٝؼنذٙ رخ٤ٌُِش ح٢ٌُٔ حُوشحٕ ٝخقخثـ مٞحرو ُـٔؼٜخ ٤ٌٓش أٜٗخ ا٤ُٚ ٗطٔجٖ حُز١ حُشحؿق ٝحُوٍٞ

 .( ٓلٔذ عٞسس رؼذ ٗضُض,) حُؼخّ ح٢ٌُٔ ؿٞٛخ

 ح٫عْ؟ رٜزح حُشػذ عٞسس ع٤ٔض ُٔخرح 

 ؿؼِٚ كخُٔخء, ٝعِطخٗٚ هللا هذسس ك٤ٜخ طظـ٠ِ حُظ٢ حُؼـ٤زش ح٤ٌُٗٞش حُظخٛشس ُظِي حُشػذ عٞسس ع٤ٔض   

 ٣لَٔ كٜٞ ٝحُؼزحد حُشكٔش ر٤ٖ ك٤ٚ هللا ؿٔغ ٝحُغلخد, حُغلخد ٖٓ روذسطٚ ٝأٗضُٚ حُل٤خس عزذ هللا

 . حُ٘و٤ن٤ٖ ٝؿٔغ ح٩ك٘خء حُقٞحػن ٝك٢ ح٩ك٤خء حُٔخء ٝك٢ حُقٞحػن ٣ٝلَٔ حُٔطش

 .هللا هذسس أػظْ كٔخ ٗخس ٝرٚ ٓخء رٚ حُغلخد إٔ هذسطٚ أعشحس ٖٓإٔ  ,حُ٘و٤ن٤ٖ ؿٔغ ػـخثذ ٖٓٝ   

  :ٝسعِٚ,  ًٝظزٚ,  طؼخ٠ُ رخهلل ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ح٩ع٤ٓ٬ش حُؼو٤ذس رؤفٍٞ ػ٤٘ضٓلٞس ٓٞحم٤غ حُغٞسس  ,

,  ٝح٤ُٔٔض ٝحُٔل٢٤ حُشحصم ٛٞ ٝكذٙ هللا ٝإٔ,  ٝحُؼزٞد٣ش ح٤ُٛٞ٧ش ٓؼ٠٘ ٝر٤٘ض ٝحُـضحء ٝحُزؼغ

 ٓلٔذ فذم ػ٠ِ حُذحُش,  حُخخُذس ح٩ع٬ّ ٓؼـضس حٌُش٣ْ حُوشحٕ ٝإٔ,  ُِؼزخدس حُٔغظلن حُٞك٤ذ ٝٛٞ

 ٖٓ حُوشحٕ ٛزح إٔ ػٞححد   ُٔخ,  ٝحُٔؾش٤ًٖ حٌُلخس طؼخ٠ُ هللا طلذٟ كوذ,  ٝسعخُظٚ ٝحُغ٬ّ حُق٬س ػ٤ِٚ

 .ٝحُغ٬ّ حُق٬س ػ٤ِٚ ٓلٔذ ػ٘ذ

 رخُغٞسس حُظؼش٣ق:  

 . حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ .1

 . آ٣ش 49 آ٣خطٜخ ػذد .2

 . ػؾش حُؼخُؼش طشط٤زٜخ .3

 . ٓلٔذ عٞسس رؼذ ٗضُض .4

 15 آ٣ش عـذس ٝك٤ٜخ( آُٔش) ٓوطؼش رلشٝف طزذأ .5

 ح٧ٓٞس ٖٓ هخثلش حُغٞسس طنٔ٘ض : 

 .ٝحُغ٬ّ حُق٬س ػ٤ِٚ هللا سعٍٞ ٖٓ هِزْٜ حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللا اٌٗخس .1

 .٤ُ٘زسْٛ ٓؼِْٜ رؾش ا٠ُ ٣ٞك٢ إٔ ٖٓ طؼـزْٜ حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللا اٌٗخس .2

 . ٌُِٕٞ ٝطذر٤شٙ كٌٔٚ ٝػظ٤ْ حُخِن ك٢ طؼخ٠ُ هللا هذسس ًٔخٍ ر٤خٕ .3

 .حُغخروش حُوشٕٝ ك٢ حُشعَ ًزرٞح حُز٣ٖ ح٧هٞحّ رٔق٤ش هش٣ؼ طز٤ًش .4

 . حُن٬ٍ ا٠ُ حُلن ػٖ ػذُْٜٝ حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللا اٌٗخس .5

 . ح٧ٓٞس ًَ ك٢ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ خخُوش ا٠ُ ٝكخؿظٚ ٝػـضٙ ح٩ٗغخٕ مؼق ر٤خٕ .6

 .ٝأػٔخُْٜ حُٔؾش٤ًٖ ٖٓ ٣ظزشأ إٔ ٗز٤ٚ طؼخ٠ُ هللا دػٞس .7

 ٖٓ رذأْٛ ًٔخ حُو٤خٓش ٣ّٞ حُخِن اػخدطٚ ػ٠ِ هذسطٚ,  ٝحُٔؾش٤ًٖ حٌُلخس طؼخ٠ُ هللا طز٤ًش .8

 .حُؼذّ

 .ٓلخُش ٫ ٝحهغ ٝحُـضحء حُزؼغ ٖٓ رٚ ٝػذ ٝٓخ,  ٝح٧سك حُغٔٞحص ٓخُي طؼخ٠ُ هللا .9
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 ســـــورة الــــرعــــــد

 هذسطٚ. ًٝٔخٍ ٝكذح٤ٗش ػ٠ِ حُذحُش ح٤ٌُٗٞش آ٣خطٚ ك٢ حُظل٤ٌش ا٠ُ ػزخدٙ طؼخ٠ُ هللا اسؽخد .11

 حُز١ ٛٞ حُلن ٝحُٔئٖٓ خخُقخ   ًخٕ ٓخ ا٫ حُؼَٔ ٖٓ ٣وزَ ٫ طؼخ٠ُ هللا إٔ حُظؤ٤ًذ .11

 .ٝحُؼِٖ حُغش ك٢ ٝأكؼخُٚ أهٞحُش ك٢ طؼخ٠ُ هللا رٔشحهزش ٣ؾؼش

 .٣ؼِٕ٘ٞ ٝٓخ غش٣ٕٝ ٓخ ٣ؼِْ أٗٚ ػزخدس طؼخ٠ُ هللا ٣خزش .12

 حُز١ حُظٞك٤ذ هٞحػذ دػخثْ ٖٓ ٝٛزح,  طؼخ٠ُ هللا ا٠ُ حُذػٞس أ٤ٔٛش حُغٞسس أٝملض .13

 .حُغٞسس ا٤ُٚ دػض
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محبور السورة:
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 ســـــورة الــــرعــــــد

 (11( إلى اٌَة )1من اٌَة )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسٍر الموضوعً

 ( 2 – 1ح٣٥خص )ػ٠ِ هخثٔخ   رٚ حُظلذ١ ٤ٌُٕٞ ػو٤ِٚ ٓؼـضس حٌُظخد ٛزح ٣ٌٕٞ إٔ هللا اسحدس حهظنض 

 .حُظٞك٤ذ ػخ٤ُٔش ػ٠ِ د٤َُ مقأٝ ٝٛزح, ٝحُؼقٞس ح٧صٓ٘ش حٓظذحد

 ( 4 – 3ح٣٥خص )ػ٤ِٚ ٓلٔذ ػ٠ِ رخُلن حُوشحٕ ٗضٍٝ كٌٔش ر٤خٕ ا٠ُ ح٧ٍٝ حُٔوطغ آ٣خص أؽخسص 

 ا٠ُ حُؼخ٢ٗ حُٔوطغ آ٣خص حٗؼطلض ,حُظٞك٤ذ ٗٞس ا٠ُ حُـٜخُش ظِٔش ٖٓ حُزؾش٣ش ُٜذح٣ش ٝحُغ٬ّ حُق٬س

 ٖٓ هخػذس ػ٠ِ ُٜخ ٝطذر٤شٙ هذسطٚ ًٝٔخٍ ٝػظٔظٚ ٝكذح٤ٗظٚ ػ٠ِ دحُٚ ٤ًٗٞش ًآ٣ش حُغٔٞحص خِن

 .حُشرخ٢ٗ حُظٞحصٕ

 ( 11 – 5ح٣٥خص )طظؼـذ أ٫ حُظغش٣ش رخد ٖٓ ٝحُغ٬ّ حُق٬س ػ٤ِٚ ٓلٔذ ٗز٤ٚ طؼخ٠ُ ٣خزش ٖٓ 

 رَ,  طل٤ٌشْٛ ٝحمطشحد ًلشْٛ ػٖ ٗخؿْ دػٞطي ك٢ ظْٜ٘ ٝعٞء حُلن ٖٓ ػ٤ِي ٗضٍ ُٔخ طٌز٣زْٜ

 ُو٤خعْٜ ح٫ٓظ٘خع ؿخ٣ش ٢ٝك ٓلخٍ أٗٚ ك٤ٚ ٝسإ٣ظْٜ ُِزؼغ اٌٗخسْٛ ٝحُذٛؾش رخُـشحرش حُلو٤ن حُؼـذ

 .حُٔخِٞم روذسس حُخخُن هذسس

 ( 13 – 12ح٣٥خص )ػض هذسطٚ كذ٫ثَ ح٤ٌُٗٞش هللا هذسس ر٤خٕ ك٢ حُٔوطغ ُٜزح حُوشآ٢ٗ حُغ٤خم ٣غظٔش 

 : أٓش٣ٖ ٧كذ ٝسد حٌُش٣ٔش ح٣٥ش ك٢ ٛ٘خ حُزشم طخق٤ـ كٌٔش. أٓخ ًخكٚ ُِ٘خط رخسصٙ ٝؿَ

o ٝحُنشع حُضسع خقذ ػ٘ٚ ك٤ؤط٢ ٓؼخ   عوٞهٚ ٝحػظذحٍ حُٔطش ُٞكشس ٓ٘ٚ حُخ٤ش سؿخء آخ 

 .ؿ٤شٛٔخ ٖٓ ك٤خطٚ ٝط٘ؼذّ ػ٤ِٜٔخ ٣ؼ٤ؼ حُز١ ح٩ٗغخٕ ُل٤خس مشٝس١ ٬ًٝٛٔخ

o ٝحُغٔخء هزش ٖٓ ؿخٗزخ   ٣نت ك٤ٖ رش٣وٚ ُؾذس حُ٘خط رؤرقخس رٛخد أ. 

 ( 18 – 14ح٣٥خص )ٕػ٘ٚ ٝػـض ٣ذسًٚ ٫ ك٤ٔخ عؼ٠ ُٖٔ ٓؼ٬   طنشد إٔ هذ٣ٔخ حُؼشد ػخدس ٖٓ ًخ 

 طٔن٢ ػْ ,ُذػخثْٜ طؼخ٠ُ هللا حعظـخرش ٖٓ ٣ؤعْٜ ػ٠ِ ً٘خ٣ش ح٧ٓؼِش ٖٓ حُغخروش ٝحُؾٞحٛذ ,رخ٤ٌُِش

 .رخُلـش حُٔؾش٤ًٖ ٓوخسػش ك٢ ح٣٥خص

 

 :وأسئلة تدبرٌةفوائد 

 (آُٔش) 

 .ػٜ٘خ حُغٌٞص ٝح٧عِْ ح٧كنَ ٝ هللا ا٫ ٣ؼِٜٔخ ٫ كٌٔش كِٜخ ٝا٫ ػٜ٘خ حُغٌٞص   

  (  ِْي ٌِظ خدِ  آ٣ خص   طِ ُْ حَُِّز١ ح  ٝ   ٍ ِْٗض ْٖ  اُِ ٤ْي   أ  رِّي   ِٓ ن   س  ُْل   ( .ح

 حُذ٣ٖ أفٍٞ ٖٓ حُؼزخد ا٤ُٚ ٣لظخؽ ٓخ ًَ ػ٠ِ حُذحُش حٌُظخد آ٣خص ٛٞ حُوشإٓ ٛزح إٔ طؼخ٠ُ ٣خزش   

 ٝٗٞح٤ٛٚ ٝأٝحٓشٙ فذم, أخزخسٙ ٧ٕ حُٔز٤ٖ, حُلن ٛٞ سرٚ ٖٓ حُشعٍٞ ا٠ُ أٗضٍ حُز١ ٝإٔ ٝكشٝػٚ,

 حُز١ رخُلن, حُؼِْ أَٛ ٖٓ ًخٕ ػِٔٚ, ٝػ٠ِ ػ٤ِٚ أهزَ كٖٔ حُوخهؼش, ٝحُزشح٤ٖٛ رخ٧دُش ٓئ٣ذس ػذٍ,

 .هللا أكذ رٔخ حُؼَٔ ػِْٜٔ ُْٜ ٣ٞؿذ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

  ( َّٖ ٌِ  ُ ؼ ش   ٝ  ًْ ٕ   ٫ حَُّ٘خطِ  أ   ٞ٘ ِٓ  ( ٣ ْئ

 ؿ٤ش حُ٘خط أًؼش كِزُي ٝظِٔخ, ػ٘خدح ٝآخ رٚ, حٛظٔخّ ٝػذّ ػ٘ٚ ٝاػشحمخ ؿ٬ٜ آخ حُوشإٓ, رٜزح   

 .٬ُٗظلخع حُٔٞؿذ حُغزذ ُؼذّ رٚ, ٓ٘ظلؼ٤ٖ

 ك غ   حَُِّز١ هللاَّ  ) .رخُؼزخدس ٝحٗلشحدٙ هللا ٝكذح٤ٗش ػ٠ِ طذٍ أدُش حصِ  س   ٝ خ  ٔ ٤ْشِ  حُغَّ ـ  ذ   رِ  ٔ ٜٗ  خ ػ  ْٝ َّْ  ط ش  ٟ ػ   ٞ ِ ٠ حْعظ   ػ 

ْشػِ  ُْؼ   ...(ح

 ٫ حُز١ حُٔؼزٞد ٝكذٙ أٗٚ ػ٠ِ حُذحٍ ٝحُغِطخٕ ٝحُؼظٔش ٝحُظذر٤ش, رخُخِن حٗلشحدٙ ػٖ طؼخ٠ُ ٣خزش   

 :كوخٍ ُٚ ا٫ حُؼزخدس ط٘زـ٢

ك غ   حَُِّز١ هللاَّ  )     حصِ  س   ٝ خ  ٔ   حُؼظ٤ٔش, روذسطٚ ٝحطغخػٜخ ػظٜٔخ ػ٠ِ(  حُغَّ

٤ْشِ )     ـ  ذ   رِ  ٔ ٜٗ  خ ػ  ْٝ  ُشأ٣ظٔٞٛخ ػٔذ, ُٜخ ًخٕ ُٞ كبٗٚ طلظٜخ, ٖٓ ػٔذ ُٜخ ٤ُظ(  ط ش 

    ( َّْ ٟ)  ٝح٧سك حُغٔخٝحص خِن ٓخ رؼذ(  ػ   ٞ ِ ٠ حْعظ  ْشػِ  ػ  ُْؼ   حُٔخِٞهخص, أػ٠ِ ٛٞ حُز١ حُؼظ٤ْ(  ح

 .ًٔخُٚ ٣ٝ٘خعذ رـ٬ُٚ ٤ِ٣ن حعظٞحء

  (  ش ع خَّ ظ   ٝ  ْٔ ش   حُؾَّ  ٔ ُْو  ح  حُغزذ؟ ٓخ(  ٝ 

 .ٝػٔخسْٛ ٓٞحؽ٤ْٜ ٝٓقخُق حُؼزخد ُٔقخُق   

    (  َ ِش١)  ٝحُؤش حُؾٔظ ٖٓ(  ً  ـْ َ  )  حُؼ٤ِْ, حُؼض٣ض رظذر٤ش(  ٣  ٔ  ٠ ٧ؿ  غ   ٣لظشحٕ ٫ ٓ٘ظظْ, رغ٤ش(  ٓ 

 دحس ٢ٛ حُظ٢ ح٥خشس حُذحس ا٠ُ ٝٗوِْٜ حُؼخُْ, ٛزح هللا ه٢ ٝٛٞ حُٔغ٠ٔ ح٧ؿَ ٣ـ٢ء كظ٠ ٤٘٣خٕ, ٫ٝ

 .٣ٝزذُٜخ ح٧سك ٣ٝـ٤ش ٣ٝزذُٜخ, حُغٔخٝحص هللا ٣ط١ٞ رُي كؼ٘ذ حُوشحس,

 حٌُٞحًذ؟ ٛزٙ طزٛذ أ٣ٖ أؿِٜخ حٗونخء رؼذ 

 ُِؼزخدس؛ أَٛ ؿ٤ش أٜٗٔخ ػزذٛٔخ ٖٓ ٤ُشٟ حُ٘خس, ك٢ ك٤ِو٤خٕ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٝـٔغ ٝحُؤش, حُؾٔظ طٌٞس   

 .ًخرر٤ٖ ًخٗٞح أْٜٗ ًلشٝح حُز٣ٖ ٤ُٝؼِْ حُلغشس أؽذ رزُي ك٤ظلغش

  (  رِّش ش   ٣ ذ  ْٓ َ   ح٧  ٝح٧ٓش؟ حُخِن ر٤ٖ ؿٔغ ٤ًق( ح٣٥ خصِ  ٣ ل قِّ

 حُؼخُْ ك٢ ح٧ٓٞس ٣ذرش حُِٔي, عش٣ش ػ٠ِ حُؼظ٤ْ هللا حعظٟٞ هذ: أ١ ٝح٧ٓش, حُخِن ر٤ٖ ؿٔغ ٛزح   

 ٣ٝخلل ٣ٝزٍ, ٣ٝؼض آخش٣ٖ, ٣ٝنغ أهٞحٓخ ٣ٝشكغ ٣ٝلوش, ٣ٝـ٢٘ ٣ٝشصم, ك٤خِن ٝحُغل٢ِ, حُؼ١ِٞ

 رٜخ ٝؿشٟ ػِٔٚ, رٜخ عزن حُظ٢ أٝهخطٜخ ك٢ ح٧هذحس ٣ٝ٘لز حٌُشرخص, ٣ٝلشؽ حُؼؼشحص, ٣ٝو٤َ ٣ٝشكغ,

 .طذر٤شٙ ػ٠ِ ؿؼِْٜ ٓخ ُظذر٤ش حٌُشحّ ٬ٓثٌظٚ ٣ٝشعَ هِٔٚ,

 ٝحُ٘ٞح٢ٛ, ٝح٧ٝحٓش حُؾشحثغ ٖٓ حُؼزخد ا٤ُٚ ٣لظخؽ ٓخ ٣ٝز٤ٖ سعِٚ ػ٠ِ ح٤ُٜ٩ش حٌُظذ ٣ٝ٘ضٍ   

 .ٝط٤٤ٔضٛخ ٝا٣نخكٜخ رز٤خٜٗخ حُظلق٤َ ؿخ٣ش ٣ٝلقِٜخ

 ٝحُوشآ٤ٗش ح٧كو٤ش ح٣٥خص رُي؟ٖٓ ٖٓ حُغزذ ٓخ. 

    ( ْْ  ٌ َِّ  ح٧دُش ًؼشس كبٕ حُوشآ٤ٗش, ٝح٣٥خص ح٧كو٤ش ح٣٥خص ٖٓ ٌُْ أخشؽ ٓخ رغزذ( طٞهٕ٘ٞ سرٌْ رِوخء ُ ؼ 

 حٌُزخس, حُؼوخثذ ك٢ خقٞفخ ح٤ُٜ٩ش, ح٧ٓٞس ؿ٤ٔغ ك٢ ح٤ُو٤ٖ كقٍٞ أعزخد ٖٓ ٝٝمٞكٜخ, ٝر٤خٜٗخ

 .حُوزٞس ٖٓ ٝح٩خشحؽ ٝحُ٘ؾٞس ًخُزؼغ

 سعِٚ أسعَ أٗٚ كٌٔخ ػزؼخ, ٣ظشًْٜ ٫ٝ عذٟ, حُخِن ٣خِن ٫ ك٤ٌْ طؼخ٠ُ هللا إٔ ػِْ كوذ ٝأ٣نخ   

 رؤكغٖ حُٔلغ٤ٖ٘ ك٤ـخص١ ؿضحإٙ, ك٤ٜخ ٣لَ دحس ا٠ُ ٣٘وِْٜ إٔ رذ ك٬ ٤ْٜٜٗٝ, حُؼزخد ٧ٓش ًظزٚ ٝأٗضٍ

 .ربعخءطْٜ حُٔغ٤ج٤ٖ ٣ٝـخص١ حُـضحء,
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  (  ٞ  ٛ ذَّ  حَُِّز١ ٝ   ُٔخرح؟( ح٧ْسك   ٓ 

 .أٝدع ٓخ ٓقخُلْٜ ٖٓ ك٤ٜخ ٝأٝدع ُِؼزخد, ٜٝٓذٛخ ك٤ٜخ ٝرخسى ٝٝعؼٜخ ُِؼزخد, خِوٜخ   

 ُٔخرح (  َ ؼ  ؿ  حِع٢   ك٤ِٜ خ ٝ   ٝ  ؟( س 

 ػزٞص ٫ ٓخء, ط٤خس ػ٠ِ ٧ٜٗخ رؤِٜٛخ, ُٔخدص حُـزخٍ ٫ُٞ كبٗٚ رخُخِن, ط٤ٔذ ُج٬ ػظخٓخ, ؿزخ٫: أ١   

 .ُٜخ أٝطخدح هللا ؿؼِٜخ حُظ٢ حُشٝحع٢, رخُـزخٍ ا٫ حعظوشحس ٫ٝ ُٜخ

  (ح ْٜٗ خس  أ   ُٔخرح؟( ٝ 

 . ًؼ٤شح خ٤شح ٝحُؼٔخس ٝحُضسٝع ح٧ؽـخس ٖٓ رٜخ كؤخشؽ ٝكشٝػْٜ, ٝرٜخثْٜٔ ح٥د٤٤ٖٓ طغو٢   

  ( ْٖ ِٓ  ٝ  َِّ حصِ  ً  ش   ٔ َ   حُؼَّ ؼ  ِٖ  ك٤ِٜ خ ؿ  ٤ْ ؿ  ْٝ ِٖ  ص   ( حْػ٘ ٤ْ

 .حُؼزخد ا٤ُٚ ٣لظخؽ ٓٔخ ف٘ل٤ٖ: أ١   

  (ِؾ٢ ـْ  ٣   َ  ُٔخرح؟ هللا ٖٓ سكٔش( حَُّٜ٘ خس   ح٤َُِّْ

 هنٞح ارح ػْ حُٜ٘خس, ك٢ ٝحُ٘قذ حُظؼذ ٖٓ ٣ٝغظش٣لٕٞ ٓؤٝحٙ ا٠ُ ك٤ٞحٕ ًَ ك٤غٌٖ ح٥كخم كظظِْ   

 .حُٜ٘خس ك٢ ٝأػٔخُْٜ ٓقخُلْٜ ك٢ ٓ٘ظؾشٕٝ ٓقزلٕٞ ْٛ كبرح ح٤َُِ حُٜ٘خس ؿؾ٢ حُّ٘ٞ ٖٓ ٓؤسرْٜ

  ( َّٕ ُِي   ك٢ِ اِ ّ   ٣٥ خص   ر  ْٞ ٕ   ُِو  ٝ ٌَّش   رخ٣٥خص؟ ٣ؼظزش حُز١ ٖٓ( ٣ ظ ل 

 ٫ حُز١ هللا ٛٞ ٝفشكٜخ, ٝدرشٛخ خِوٜخ حُز١ إٔ ػ٠ِ دحُش حػظزخس ٗظش ك٤ٜخ ٣ٝ٘ظشٕٝ ك٤ٜخ ٣ظلٌشٕٝ   

 ؽ٢ء, ًَ ػ٠ِ حُوخدس ٝأٗٚ حُشك٤ْ, حُشكٖٔ ٝحُؾٜخدس, حُـ٤ذ ػخُْ ٝأٗٚ عٞحٙ, ٓؼزٞد ٫ٝ ٛٞ, ا٫ اُٚ

 .ٝطؼخ٠ُ طزخسى رٚ ٝأٓش خِوٚ ٓخ ػ٠ِ حُٔلٔٞد ؽ٢ء ًَ ك٢ حُل٤ٌْ

 ف٘ؼظٚ؟ ٝرذ٣غ هذسطٚ ًٔخٍ ػ٠ِ طذٍ حُظ٢ ح٣٥خص ٢ٛ ٓخ 

حص   هِط غ   ح٧ْسكِ  ك٢ِ)  ؿؼَ إٔ    ِٝس  خ ـ  ظ  َّ٘خص   ٓ  ؿ  ْٖ )  ح٧ؽـخس أٗٞحع ك٤ٜخ(  ٝ  ْسع   أ ْػ٘ خد   ِٓ ص   ٝ   َ ٗ ِخ٤  ٝ  )

ٕ  )  رؼنٜخ حُظ٢ ٝحُ٘خ٤َ رُي, ٝؿ٤ش ح  ٞ ْ٘ ٤ْش  )  ٝحكذ, أفَ ك٢ أؽـخس ػذس: أ١(  ِف ؿ   ٝ   ٕ ح  ٞ ْ٘  رؤٕ(  ِف

خء   ٣ ْغو ٠)  ٝحُـ٤ٔغ كذطٜخ, ػ٠ِ ؽـشس ًَ ًخٕ  ٔ حِكذ   رِ  ٝحكذس ٝأسمٚ(  ٝ 

    (  َ ٗ ل نِّ ٜ خ ٝ  ِ ٠ ر ْؼن  َِ  ك٢ِ ر ْؼل   ػ   ً  ح٨ٌُ ط٘زض ه٤زش أسك كٜزٙ ُٝزس؛ ٝٗلؼخ ٝهؼٔخ ُٞٗخ(  ح٧

 طٔغي ٝٛزٙ ٓخء, طٔغي ٫ٝ ٨ً ط٘زض ٫ ط٬فوٜخ أسك ٝٛزٙ ٝحُضسٝع, ٝح٧ؽـخس حٌُؼ٤ش ٝحُؼؾذ

 ٝٛزٙ ٓشس ٝٛزٙ كِٞس حُؼٔشس ٝٛزٙ ح٨ٌُ ط٘زض ٫ٝ ٝح٧ؽـخس حُضسع ط٘زض ٝٛزٙ ح٨ٌُ ط٘زض ٫ٝ حُٔخء

 .رُي ر٤ٖ

 حُشك٤ْ؟ حُؼض٣ض طوذ٣ش رُي أّ ٝهز٤ؼظٜخ؟ رحطٜخ ك٢ حُظ٘ٞع ٛزح كَٜ   

  ( َّٕ ُِي   ك٢ِ اِ ّ   ٣٥ خص   ر  ْٞ ٕ   ُِو   ٞ  رخ٣٥خص؟ ٣٘ظلغ حُز١ ٖٓ( ٣ ْؼوِِ

 ٝفخ٣خٙ هللا ػٖ ٣ٝؼوِٕٞ ٣شؽذْٛ ٓخ ا٠ُ ٝطوٞدْٛ ٣٘لؼْٜ, ٓخ ا٠ُ طٜذ٣ْٜ ػوٍٞ ُْٜ حُز٣ٖ حُوّٞ   

 ٣ظشددٕٝ, ؿ٤ْٜ ٝك٢ ٣ؼٜٕٔٞ, ظِٔخطْٜ ك٢ كْٜ حُز٬دس ٝأَٛ ح٩ػشحك, أَٛ ٝأٓخ ٝٗٞح٤ٛٚ, ٝأٝحٓشٙ

 .ه٬٤ ُٚ ٣ؼٕٞ ٫ٝ عز٬٤ سرْٜ ا٠ُ ٣ٜظذٕٝ ٫

 ( ْٕ اِ ذْ  ٝ  ـ  ذ   ط ْؼ ـ  ْْ  ك ؼ    ُٜ ْٞ ح ه  َّ٘خ أ ثِز  حر خ ً  ِْن   ُ ل٢ِ أ ثَِّ٘خ ط ش  ِذ٣ذ   خ   ؟( طؼـذ ٝإ) ٓؼ٠٘ ٓخ....(ؿ 

ْٕ )  هُٞٚ ٓؼ٠٘ إٔ ٣لظَٔ    اِ ذْ  ٝ  ـ   ( ط ْؼ

 حٌُٔزر٤ٖ اٌٗخس -ٛزح ٓغ - حُؼـذ كبٕ طٞك٤ذٙ, أدُش ًٝؼشس طؼخ٠ُ هللا ػظٔش ٖٓ طؼـذ ٝإ /1   

ح)  ٝهُْٜٞ رخُزؼغ, ٝطٌز٣زْٜ َّ٘خ أ ثِز  حر خ ً  ِْن   ُ ل٢ِ أ ثَِّ٘خ ط ش  ِذ٣ذ   خ   ح٫ٓظ٘خع ؿخ٣ش ك٢ رؼ٤ذ ٛزح: أ١(  ؿ 

 روذسس حُخخُن هذسس هخعٞح -ؿِْٜٜ ٖٓ - كبْٜٗ ٣ؼ٤ذْٛ, هللا إٔ طشحرخ, ًخٗٞح ٓخ رؼذ أْٜٗ رضػْٜٔ,
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 هللا إٔ ٝٗغٞح حُخخُن, هذسس ػ٠ِ ٓٔظ٘غ أٗٚ ظ٘ٞح حُٔخِٞم هذسس ك٢ ٓٔظ٘ؼخ ٛزح سأٝح كِٔخ .حُٔخِٞم

 .ؽ٤جخ ٣ٌٞٗٞح ُْٝ ٓشس أٍٝ خِوْٜ

 حُز١ كبٕ حُؼـخثذ, ٖٓ رُي كبٕ ُِزؼغ, ٝطٌز٣زْٜ هُْٜٞ ٖٓ طؼـذ ٝإ: ٓؼ٘خٙ إٔ ٣ٝلظَٔ /2   

 كبٕ رُي ٣ٌ٘ش ػْ ٝحُش٣ذ, حُؾي ٣وزَ ٫ ٓخ حُزؼغ ػ٠ِ حُوخهؼش ح٧دُش ٖٓ ٣ٝشٟ ح٣٥خص, ُٚ طٞمق

 .حُؼـخثذ ٖٓ هُٞٚ

 َْٜٜٓ٘؟ ٓغظـشد ٛزح ك 

ٖ  )  ػ٠ِ ٣غظـشد ٫ رُي    ٝح حَُِّز٣ ل ش   ً  ْْ ِٜ رِّ  .ٝأؿ٬ٛخ ح٧ؽ٤خء أظٜش ٢ٛٝ ٝكذح٤ٗظٚ, ٝؿلذٝح(  رِش 

ُ جِي  )     أٝ   ٝ   ٍ ْْ  ك٢ِ)  حُٜذٟ ٖٓ ُْٜ حُٔخٗؼش(  ح٧ْؿ٬ ِٜ  ٣ئٓ٘ٞح, كِْ ح٣٩ٔخٕ ا٠ُ دػٞح ك٤غ(  أ ْػ٘ خهِ

 .ٓشس أٍٝ رٚ ٣ئٓ٘ٞح ُْ أْٜٗ ػ٠ِ ػوٞرش ٝأكجذطْٜ هِٞرْٜ كوِزض ٣ٜظذٝح, كِْ حُٜذٟ ػ٤ِْٜ ٝػشك

ُ جِي  )     أٝ  خد   ٝ  ْْ  حَُّ٘خسِ  أ ْفل  ٕ   ك٤ِٜ خ ٛ  خُِذ ٝ  .أرذح ٜٓ٘خ ٣خشؿٕٞ ٫(  خ 

   ي ٗ  ِٞ ـِ ٣ ْغظ ْؼ ٤ِّج شِ  ٝ  َ   رِخُغَّ ٘ شِ  ه ْز غ  ُْل  ه ذْ  ح ِ ضْ  ٝ  ْٖ  خ  ِٓ   ْ ِٜ ؼ ٬ص   ه ْزِِ  ٔ ُْ  ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُ٘ز٢ حعظؼـِٞح َٛ...(ح

 رخُؼزحد؟ ٝعِْ

 ػ٤ِْٜ ٝأه٤ٔض ٣ظؼظٞح, كِْ ٝػظٞح حُز٣ٖ رٚ, حُٔؾش٤ًٖ ُشعُٞٚ حٌُٔزر٤ٖ ؿَٜ ػٖ طؼخ٠ُ ٣خزش   

 ٓؼخؿِظْٜ ٝػذّ ػْٜ٘, حُوٜخس حُٞحكذ[  هللا]  رلِْ ٝحعظذُٞح رخ٩ٌٗخس, ؿخٛشٝح رَ ُٜخ, ٣٘وخدٝح كِْ ح٧دُش

 .رخُؼزحد حُشعٍٞ ٣غظؼـِٕٞ ٝؿؼِٞح كن, ػ٠ِ أْٜٗ رزٗٞرْٜ

 َٛ ٝحُؼزشس؟ حُؼظش ٝأخزٝح حُغخروش ح٧ْٓ أ٣خّ ٖٓ حطؼظٞح   

ِ ضْ  ه ذْ )    ْٖ  خ  ِٓ   ْ ِٜ ؼ ٬ص   ه ْزِِ  ٔ ُْ  كخُْٜ ك٢ ٣ظلٌشٕٝ أك٬ حٌُٔزر٤ٖ, ح٧ْٓ ك٢ ٝأ٣خٓٚ هللا ٝهخثغ: أ١(  ح

 .ؿِْٜٜ ٣ٝظشًٕٞ

  ( َّٕ اِ رَّي   ٝ  س   ُ ز ٝ س  لِش  ـْ ِ ٠ َُِِّ٘خطِ  ٓ  ْْ  ػ  ِٜ ِٔ ِْ  ( ظ 

 ا٤ُٚ ٝػق٤خْٜٗ ؽشْٛ ٣ضحٍ ٫ ْٝٛ حُؼزخد, ا٠ُ ٗخص٫ ٝػلٞٙ ٝرشٙ ٝاكغخٗٚ ا٤ُْٜ, خ٤شٙ ٣ضحٍ ٫   

ح  .فخػذ 

 ٧ٗٚ كز٤زْٜ كٜٞ ا٤ُٚ طخرٞح كبٕ ٝاكغخٗٚ, خ٤شٙ ٣لشْٜٓ ك٬ ٣ٝـشٕٓٞ رخرٚ, ا٠ُ ك٤ذػْٞٛ ٣ؼقٞٗٚ   

 ٖٓ ٤ُطٜشْٛ رخُٔقخثذ, ٣زظ٤ِْٜ هز٤زْٜ, كٜٞ ٣ظٞرٞح ُْ ٝإ حُٔظطٜش٣ٖ ٣ٝلذ حُظٞحر٤ٖ, ٣لذ

 .  حُٔؼخ٣ذ

  ( َّٕ اِ رَّي   ٝ  ِذ٣ذ   س  ُِْؼو خدِ  ُ ؾ   ُٖٔ؟ ( ح

 حُـلخس, حُؼض٣ض ا٠ُ ٝح٫ُظـخء ٝح٫عظـلخس حُظٞرش أر٠ هذ حُزٗٞد, ػ٠ِ ٓقشح ٣ضٍ ُْ ٖٓ ػ٠ِ   

 .ؽذ٣ذ أ٤ُْ أخزٙ كبٕ حُـشحثْ, رؤَٛ ػوٞرخطٚ حُؼزخد ك٤ِلزس

 (  ٍ ٣ وٞ   ٝ   ٖ ٝح حَُِّز٣ ل ش   ً ٫ ْٞ  ُ   ٍ ِْٗض ِٚ  أ  ٤ْ ِ ْٖ  آ٣ ش   ػ  ِٓ  ِٚ رِّ خ س   ٔ ْٗض   اَِّٗ ِْ٘زس   أ   ٓ  َِّ  ٌ ُِ  ٝ   ّ ْٞ  ٖٓ حٌُلخس ٣وظشف ٓخرح(ٛ خد   ه 

 ح٣٥خص؟

٫: ) ٣ٝوُٕٞٞ ٣ؼ٤ٜ٘ٞٗخ حُظ٢ ح٣٥خص, ٖٓ ػ٤ِي حٌُلخس ٣وظشف    ْٞ  ُ   ٍ ض ِٚ  أٗ  ٤ْ ِ ْٖ  آ٣ ش   ػ  ِٓ  ِٚ رِّ  ٣ٝـؼِٕٞ(  س 

 ؽ٢ء, ح٧ٓش ٖٓ ُٚ ٤ُظ ٓ٘زس أٗٚ ٝحُلخٍ حُشعٍٞ, ا٠ُ ح٩ؿخرش ػذّ ك٢ ُْٜ ػزسح ْٜٓ٘, حُوٍٞ ٛزح

 .ح٣٥خص ٣٘ضٍ حُز١ ٛٞ ٝهللا

 .حُلن هقذٙ ٖٓ ٣ٜظذ١ ٝرٜخ ح٧ُزخد, أ٢ُٝ ػ٠ِ طخل٠ ٫ حُظ٢ حُز٤٘خص رخ٧دُش أ٣ذٙ ٝهذ   

 .  ٝحكظشحء ًٝزد رخهَ ٓ٘ٚ حهظشحف كٜزح ح٣٥خص هللا ػ٠ِ ٣وظشف -ٝؿِٜٚ ظِٔٚ ٖٓ - حُز١ حٌُخكش ٝأٓخ   
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 َٜهِزٞٛخ؟ حُظ٢ آ٣خطْٜ ؿخءطْٜ ارح ٣ئٕٓ٘ٞ ك 

 فلظٚ ػ٠ِ ٣ذُٚ ٓخ ُؼذّ ح٣٩ٔخٕ, ٖٓ ٣ٔظ٘غ ُْ ٧ٗٚ ٣٘وذ؛ ُْٝ ٣ئٖٓ ُْ ًخٗض آ٣ش أ١ ؿخءطٚ ُٞ كبٗٚ   

 .ؽٜٞطٚ ٝاطزخع ٗلغٚ ُٜٟٞ رُي ٝاٗٔخ

 ( َِّ  ٌ ُِ  ٝ   ّ ْٞ  حُ٘خط؟ رذػٞس هللا طٌلَ َٛ( ٛ خد   ه 

 ٓخ فلش ػ٠ِ ٣ذٍ ٓخ ٝحُزشح٤ٖٛ ح٧دُش ٖٓ ٝٓؼْٜ ٝأطزخػْٜ, حُشعَ ٖٓ حُٜذٟ ا٠ُ ٣ذػْٞٛ دحع: أ١   

 .حُٜذٟ ٖٓ ٓؼْٜ

 ٝاكخهظٚ؟ اه٬ػٚ ٝعؼش هللا ػِْ عؼش ػ٠ِ حُذ٤َُ ٓخ 

ْ   هللاَّ  ) خ ٣ ْؼِ   ٓ   َ ِٔ َ   ط ْل ْٗؼ ٠ ً  خ أ   ٓ ٤ل   ٝ  ـِ ّ   ط  خ خ ح٧ ْسك   ٓ حد   ٝ  َ   ط ْضد   ً ٢ْء   ٝ  ٙ   ؽ  ْ٘ذ  حس   ِػ ْوذ  ِٔ  (  رِ

ْ   هللاَّ  : ) كوخٍ ؽ٢ء رٌَ ٝاكخهظٚ حه٬ػٚ ٝعؼش ػِٔٚ رؼّٔٞ طؼخ٠ُ ٣خزش    خ ٣ ْؼِ   ٓ   َ ِٔ َ   ط ْل ْٗؼ ٠ ً   ٖٓ(  أ 

خ)  ٝؿ٤شْٛ, آدّ ر٢٘  ٓ ٤ل   ٝ  ـِ ّ   ط  خ  أٝ ٣ظنخءٍ أٝ حُلَٔ ٣ِٜي إٔ آخ ك٤ٜخ ٓٔخ ط٘وـ: أ١(  ح٧ْسك 

خ)  ٣نٔلَ  ٓ حد   ٝ  َ  )  ك٤ٜخ, حُظ٢ ح٧ؿ٘ش ٝطٌزش ح٧سكخّ(  ط ْضد   ً ٢ْء   ٝ  ٙ   ؽ  ْ٘ذ  حس   ِػ ْوذ  ِٔ  ٫ٝ ػ٤ِٚ ٣ظوذّ ٫(  رِ

 .ٝػِٔٚ كٌٔظٚ طوظن٤ٚ رٔخ ا٫ ٣٘وـ ٫ٝ ٣ض٣ذ ٫ٝ ٣ظؤخش

 ؟حُٔخر 

   ٚٗ٧  (  ْ خُِ ٤ْذِ  ػ  ـ  ُْ سِ  ح حُؾَّٜ خد  ز٤ِش   ٝ   ٌ ُْ ٍِ )  ٝفلخطٚ ٝأعٔخثٚ رحطٚ ك٢(  ح خ ظ ؼ   ٔ ُْ  رزحطٚ خِوٚ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ(  ح

 .ٝهٜشٙ ٝهذسطٚ

 (رٚ ؿٜش ٖٝٓ حُوٍٞ أعش ٖٓ ٌْٓ٘ عٞحء) 

حء  )      ٞ ْْ  ع   ٌ ْ٘ ْٖ ) ٝرقشٙ ٝعٔؼٚ ػِٔٚ ك٢(  ِٓ شَّ  ٓ  ٍ   أ ع  ْٞ ُْو  ْٖ  ح  ٓ ٜ ش   ٝ  ِٚ  ؿ  ْٖ  رِ  ٓ  ٝ   ٞ ْغظ ْخق   ٛ   ٓ  َِ (  رِخ٤َُِّْ

خِسد  )  ك٤ٚ, خل٢ رٌٔخٕ ٓغظوش: أ١ ع   ك٤ٚ ٣خظل٢ ٓخ ٛٞ ٝحُغشد حُٜ٘خس ك٢ عشرٚ دحخَ: أ١(  رِخَُّٜ٘ خسِ  ٝ 

 .رُي ٗلٞ أٝ ٓـخسس أٝ ؿخس أٝ ر٤ظٚ ؿٞف آخ ح٩ٗغخٕ

 ٖٓ ح٩ٗغخٕ؟ ٣للع حُز١ 

وِّز خص  )  ُ٪ٗغخٕ: أ١(  ُٚ   )     ؼ   .ٝحُٜ٘خس ح٤َُِ ك٢ ٣ظؼخهزٕٞ ح٬ُٔثٌش ٖٓ(  ٓ 

    ( ْٖ ِٓ  ِٖ ِٚ  ر ٤ْ ٣ْ ْٖ  ٣ ذ  ِٓ  ٝ  ِٚ ِْلِ ٗٚ    خ  ْٖ  ٣ ْلل ظٞ  شِ  ِٓ ْٓ ِ  أ   رغٞء, ٣ش٣ذٙ ٖٓ ًَ ٖٓ ٝسٝكٚ رذٗٚ ٣للظٕٞ(  هللاَّ

 ٛئ٫ء أسعَ هذ كخهلل رٚ, ٓل٤و هللا ػِْ إٔ كٌٔخ دحثٔخ, ُٚ ٬ٓصٕٓٞ ْٝٛ أػٔخُٚ, ػ٤ِٚ ٣ٝللظٕٞ

 .ؽ٢ء ٜٓ٘خ ٣٘غ٠ ٫ٝ أػٔخُْٜ, ٫ٝ أكٞحُْٜ طخل٠ ٫ رل٤غ حُؼزخد, ػ٠ِ حُللظش

 (ٕرؤٗلغْٜ ٓخ ٣ـ٤شٝح كظ٠ روّٞ ٓخ ٣ـ٤ش ٫ هللا ا) ٝطظزذٍ؟ حُ٘ؼْ طظـ٤ش ٓظ٠ 

    ( َّٕ ٤ِّش   ٫ هللاَّ   اِ ـ  خ ٣   ٓ   ّ ْٞ   حُؼ٤ؼ ٝسؿذ ٝح٩كغخٕ حُ٘ؼٔش ٖٓ(  رِو 

ظ٠َّ)     ٝح ك  ٤ِّش  ـ  خ ٣   ٓ  ْْ ِٜ ْٗل ِغ  ٖٓ أٝ حُٔؼق٤ش, ا٠ُ حُطخػش ٖٝٓ حٌُلش ا٠ُ ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ٣٘ظوِٞح رؤٕ(  رِؤ 

 .ا٣خٛخ رُي ػ٘ذ هللا ك٤غِزْٜ رٜخ حُزطش ا٠ُ هللا ٗؼْ ؽٌش

 ك٤ٚ ًخٗٞح ٓخ ػ٤ِْٜ هللا ؿ٤ش هللا, هخػش ا٠ُ كخٗظوِٞح حُٔؼق٤ش, ٖٓ رؤٗلغْٜ ٓخ حُؼزخد ؿ٤ش ارح ًٝزُي   

 .ٝحُشكٔش ٝحُـزطش ٝحُغشٝس حُخ٤ش ا٠ُ حُؾوخء ٖٓ

 (ٝحٍ ٖٓ دٝٗٚ ٖٓ ُْٜ ٝٓخ ُٚ ٓشد ك٬ عٞء روّٞ هللا أسحد ٝارح)َٛ هللا؟ هذس ٣شد إٔ أكذ ٣غظط٤غ 

ح)     اِر  حد   ٝ  ّ   هللاَّ   أ س  ْٞ ح رِو   .ك٤ْٜ ط٘لز إٔ رذ ٫ اسحدطٚ كبٕ ٣ٌشٛٞٗٚ, ٝأٓشح ٝؽذس ػزحرخ: أ١(  ع ٞء 
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دَّ  ٫)  اٗٚ(  كـ  )     ش  خ)  ٓ٘ٚ, ٣ٔ٘ؼْٜ أكذ ٫ٝ(  ُٚ    ٓ   ٓ  ٝ  ْْ   ُٜ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْٖ  د ِٝٗ ِٓ   ٍ ح  ك٤ـِذ أٓٞسْٛ ٣ظ٠ُٞ(  ٝ 

 ٖٓ رْٜ ٣لَ إٔ خؾ٤ش هللا ٣ٌشٙ ٓخ ػ٠ِ ح٩هخٓش ٖٓ ك٤ِلزسٝح حٌُٔشٝٙ, ػْٜ٘ ٣ٝذكغ حُٔلزٞد, ُْٜ

 .حُٔـش٤ٖٓ حُوّٞ ػٖ ٣شد ٫ ٓخ حُؼوخد

 (  ٞ ْ   حَُِّز١ ٛ   ٌ ُْز ْشم   ٣ ِش٣ ك خ ح ْٞ خ خ  ؼ   ٔ ه  ِْ٘ؾت   ٝ   ٣ خد   ٝ  ٍ   حُغَّل   ك٤ٜخ حُظ٢ حُطز٤ؼ٤ش ٛشحُظٞح ٖٓ....(حُؼِّو خ

 ٓظ٘خهن٤ٖ؟

    (  ٞ ْ   حَُِّز١ ٛ   ٌ ُْز ْشم   ٣ ِش٣ ك خ ح ْٞ خ خ  ؼ   ٔ ه   ػ٠ِ حُنشس, ٝأٗٞحع ٝحُٜذّ حُقٞحػن ٓ٘ٚ ٣خخف: أ١(  ٝ 

ِْ٘ؾت  )  ٝٗلؼٚ, خ٤شٙ ك٢ ٣ٝطٔغ ٝٗلٞٛخ حُؼٔخس رؼل  ٣ خد   ٝ  ٍ   حُغَّل   ٗلغ رٚ حُز١ حُـض٣ش رخُٔطش(  حُؼِّو خ

 .ٝحُز٬د حُؼزخد

 حُٔخِٞهخص؟ طغز٤ق ٣ٌٕٞ ٤ًق 

زِّق  )     ٣ غ  ْػذ   ٝ  ِذِٙ  حُشَّ ْٔ  ُشرٚ خخمغ كٜٞ ُِؼزخد, حُٔضػؾ حُغلخد ٖٓ ٣غٔغ حُز١ حُقٞص ٝٛٞ(  رِل 

ش  )  طغزق(  ٝ)  رلٔذٙ, ٓغزق  ٌ ٬ثِ  ٔ ُْ ْٖ  ح ِٓ  ِٚ َ  )  عطٞطٚ, ٖٓ خخثل٤ٖ ُشرْٜ خؾؼخ: أ١(  ِخ٤ل ظِ ٣ ْشِع  ٝ 

حِػن    ٞ ْٖ  رِٜ خ ك ٤ ِق٤ذ  )  حُغلخد, ٖٓ طخشؽ حُظ٢ حُ٘خس ٛزٙ ٢ٛٝ(  حُقَّ خء   ٓ   ٓخ رلغذ ػزخدٙ ٖٓ(  ٣ ؾ 

ٞ  ) ٝأسحدٙ ؽخءٙ  ٛ ِذ٣ذ   ٝ  ٍِ  ؽ  خ ل  ِٔ ُْ  ػ٤ِٚ ٣ظؼخف٠ ٫ٝ كؼِٚ, ا٫ ؽ٤جخ ٣ش٣ذ ك٬ ٝحُوٞس حُلٍٞ ؽذ٣ذ: أ١( ح

 .ٛخسد ٣لٞطٚ ٫ٝ ؽ٢ء

 ٙػ٤ِٚ؟ طذٍ ٓخرح حُؼـ٤زش ٝح٤ٌُٗٞش حُطز٤ؼ٤ش حُظٞحٛش ٛز 

 ٣ذرش حُز١ ٝٛٞ أسصحهْٜ, ٓخدس ك٤ٜخ حُظ٢ ٝحُغلذ ح٧ٓطخس ُِؼزخد ٣غٞم حُز١ ٝكذٙ ٛٞ ًخٕ كبرح   

 حُز١ كٜٞ - حُوٞس ؽذ٣ذ ٝٛٞ حُؼزخد ٝطضػؾ ٜٓ٘خ, ٣خخف حُظ٢ حُؼظخّ حُٔخِٞهخص ُٚ ٝطخنغ ح٧ٓٞس,

 .ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝكذٙ ٣ؼزذ إٔ ٣غظلن

 (   ُٚ   س  ٞ ْػ نِّ  د  ُْل  ٖ   ح حَُِّز٣  ٝ   ٕ ٞ ْٖ  ٣ ْذػ  ِٓ  ِٚ ٕ   ٫ د ِٝٗ ٤زٞ  ـِ ْْ  ٣ ْغظ  ٢ْء   ُٜ    ......( . رِؾ 

س  )  ٝكذٙ هلل: أ١     ٞ ْػ نِّ  د  ُْل   ٝدػخء/2 حُؼزخدس دػخء/1 ٝاخ٬ؿ ُٚ, ؽش٣ي ٫ ٝكذٙ ػزخدطٚ: ٢ٛٝ(  ح

 ٝحُشؿزش, ٝحُلذ, ٝحُشؿخء, ٝحُخٞف, حُذػخء, ُٚ ٣قشف إٔ ٣٘زـ٢ حُز١ ٛٞ: أ١ طؼخ٠ُ, ُٚ حُٔغؤُش

 .رخهِش ؿ٤شٙ ٝأ٤ُٛٞش حُلن, ٢ٛ أ٤ُٛٞظٚ ٧ٕ ٝح٩ٗخرش؛ ٝحُشٛزش,

 (ٖرؾ٢ء ُْٜ ٣غظـ٤زٕٞ ٫ دٝٗٚ ٖٓ ٣ذػٕٞ ٝحُز٣) 

    (  ٖ حَُِّز٣  ٝ   ٕ ٞ ْٖ  ٣ ْذػ  ِٓ  ِٚ ِٗٝ ٕ   ٫. ) هلل ؽشًخء ؿؼِٞٛخ حُظ٢ ٝح٧ٗذحد ح٧ٝػخٕ ٖٓ(  د  ٤زٞ  ـِ ْْ  ٣ ْغظ  : أ١(  ُٜ  

 .ح٥خشس أٓٞس ٖٓ ٫ٝ حُذ٤ٗخ أٓٞس ٖٓ ٫ ًؼ٤ش ٫ٝ ه٤َِ رؾ٢ء ٣ٝؼزذٛخ ٣ذػٞٛخ ُٖٔ

 هللا؟ دٕٝ ٖٓ ٣ذػٞ ٖٓ هللا ؽزٚ رٔخرح 

ز خِعوِ  ا٫ِ)      ً  ِٚ ل٤َّْ خءِ  اُِ ٠ ً   ٔ ُْ  كبٗٚ(  ك خٙ  )  حُٔخء ا٠ُ ًل٤ٚ رزغو(  ٤ُِ ْزِ ؾ  )  ُزؼذٙ, ًلخٙ ط٘خُٚ ٫ حُز١(  ح

 . ا٤ُٚ ٣قَ ك٬ ا٤ُٚ, ٝفُٜٞخ حُٔٔظ٘غ حُٔخء ا٠ُ ٣ٝزغطٜخ ر٤ذٙ, ٣ظ٘خٍٝ ػطؾٚ ؽذس ٖٝٓ ػطؾخٕ

 ا٤ُْٜ ح٧ٝهخص أؽذ ك٢ ٣٘لؼْٜٞٗ ٫ٝ رؾ٢ء ُْٜ ٣غظـ٤زٕٞ ٫ آُٜش ٓؼٚ ٣ذػٕٞ حُز٣ٖ حٌُلخس ًزُي   

 ُْٜ ٝٓخ حُغٔخء, ك٢ ٫ٝ ح٧سك ك٢ رسس ٓؼوخٍ ٣ٌِٕٔٞ ٫ كوشحء, دػْٞٛ ٖٓ إٔ ًٔخ كوشحء ٧ْٜٗ كخؿش

 . ظ٤ٜش ٖٓ ْٜٓ٘ ُٚ ٝٓخ ؽشى ٖٓ ك٤ٜٔخ

 خ) ُٔخرح  ٓ خء   ٝ  ٖ   د ػ  خكِِش٣  ٌ ُْ ٍ   ك٢ِ ا٫ِ ح ٬  ؟( م 

 ُٝٔخ ؿخ٣ظٜخ, رزط٬ٕ طزطَ حُٞع٤ِش ٧ٕ ٝدػخإْٛ؛ ػزخدحطْٜ كزطِض هللا, دٕٝ ٖٓ ٣ذػٕٞ ٓخ ُزط٬ٕ   

 . ٝح٥خشس حُذ٤ٗخ ك٢ ُقخكزٜخ حُ٘لغ ٓظقِش كو  خ ػزخدطٚ ًخٗض حُٔز٤ٖ, حُلن حُِٔي ٛٞ طؼخ٠ُ هللا ًخٕ
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 ٚر٤ِؾ طؾز٤. 

 رُي كبٕ ح٧ٓؼِش؛ أكغٖ ٖٓ كخٙ ٤ُزِؾ حُٔخء ا٠ُ ًل٤ٚ ٣زغو رخُز١ هللا ُـ٤ش حٌُخكش٣ٖ دػخء ٝطؾز٤ٚ   

 ك٢ ٣ٌٕٞ ٓخ أرِؾ ٖٓ حُٔلخٍ ػ٠ِ ٝحُظؼ٤ِن ٓلخٍ, رٚ كخُٔؾزٚ ٓلخٍ, ٛزح إٔ كٌٔخ ٓلخٍ, رؤٓش طؾز٤ٚ

 . حُؾ٢ء ٗل٢

 َٛ هلل؟ طغـذ حُٔخِٞهخص 

( ِ هلِلَّ ذ   ٝ  ـ  ْٖ  ٣ ْغ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ح٧ ْسكِ  حُغَّ خ ٝ  ػ  ْٞ ْشٛ خ ه   ً  ٝ  ْْ ِظ٬ُٜ    ٝ  ِّٝ ذ  ـ  ُْ ٍِ  رِخ خ ح٥ف   ٝ ) 

خ)  ُٚ طغـذ ُشرٜخ, خخمؼش ًِٜخ ٝح٧سك حُغٔخٝحص ػ٤ِٚ حكظٞص ٓخ ؿ٤ٔغ: أ١    ػ  ْٞ ْشٛ خ ه   ً  ٝ  )

 ٝكخُٚ سرٚ, ػزخدس ػٖ ٣غظٌزش ُٖٔ ٝحٌُشٙ ًخُٔئ٤ٖ٘ٓ, حخظ٤خسح ٝحُخنٞع رخُغـٞد ٣ؤط٢ ُٖٔ كخُطٞع

        رُي, ك٢ طٌزرٚ ٝكطشطٚ

 ( ْْ ِظ٬ُٜ    ٝ  ِّٝ ذ  ـ  ُْ ٍِ  رِخ خ ح٥ف   ٝ ) 

 .كخُٚ رلغذ ؽ٢ء ًَ ٝعـٞد ٝآخشٙ حُٜ٘خس أٍٝ حُٔخِٞهخص ظ٬ٍ ُٚ ٣ٝغـذ: أ١   

 ؟ ًٝشٛخ هٞػخ هلل حُٔخِٞهخص ؿ٤ٔغ عـٞد ػ٤ِٚ ٣ذٍ ٓخرح   

 ٝا٤ُٜش كوخ حُٔلٔٞد حُٔؼزٞد كوخ ح٩ُٚ ٛٞ ًخٕ ًٝشٛخ هٞػخ ُشرٜخ طغـذ ًِٜخ حُٔخِٞهخص ًخٗض كبرح   

 .رط٬ٜٗخ رًش ُٜٝزح رخهِش, ؿ٤شٙ

 هللا؟ دٕٝ ٖٓ ح٥ُٜش رط٬ٕ ػ٠ِ طذٍ حُظ٢ حُزشح٤ٖٛ ٢ٛ ٓخ 

(  َْ ْٖ  ه  د   ٓ  حصِ  س   ٝ خ  ٔ ح٧ ْسكِ  حُغَّ  ٝ  َِ  ....  ( .  هللاَّ   ه 

 حُظوشرخص أٗٞحع ُٜخ ٣ٝززُٕٞ هللا, ٣لزٕٞ ًٔخ ٣لزٜٞٗخ ٝأٗذحدح أٝػخٗخ رٚ حُٔؾش٤ًٖ ُٜئ٫ء هَ   

  ُزُي؟ رؤَٛ ٤ُٝغٞح رخُؼزخدس طظُْٜٞٞٗ أ٤ُٝخء دٝٗٚ ٖٓ حطخزطْ كظ٠ ػوٌُْٞ أكظخٛض: ٝحُؼزخدحص

 (٫   ٕ ٞ ٌ ِِ ْٔ  ٣  ْْ ِٜ ْٗل ِغ خ ٧ ٫ ٗ ْلؼ  ح ٝ  ش    ( م 

 حُخِن ر٤ذٙ حُز١ ٝح٧ٓٞحص, ٨ُك٤خء حُٔخُي ٝحُقلخص, ح٧عٔخء ًخَٓ ٛٞ ٖٓ ٣٫ٝش ٝطظشًٕٞ   

 ح٧ػ٠ٔ ٣غظ١ٞ ٫ ًٔخ رٚ, حُٔؾش٤ًٖ ٝػزخدس ٝكذٙ, هللا ػزخدس طغظ١ٞ كٔخ ٝحُنش؟ ٝحُ٘لغ ٝحُظذر٤ش

 . ٝحُ٘ٞس حُظِٔخص طغظ١ٞ ٫ ًٝٔخ ٝحُزق٤ش,

 َٛ خخُن؟ رذٕٝ حُٔخِٞهخص  

 حُٞحكذ ٧ٗٚ خِوٚ ك٢ ُٚ ؽش٣ي ٫ خخُوخ اُٜخ ُٜخ إٔ كظؼ٤ٖ خخُن, دٕٝ ٖٓ ٣ٞؿذ إٔ أ٣نخ حُٔلخٍ ٖٝٓ   

 كٞم ػْ ٣وٜشٙ ٓخِٞم كٞهٚ ٓخِٞم ًَٝ كخُٔخِٞهخص ٝكذٙ, هلل ا٫ ٝحُوٜش حُٞكذس طٞؿذ ٫ كبٗٚ حُوٜخس,

 هلل ٓظؼ٤٘خٕ ٓظ٬صٓخٕ ٝحُظٞك٤ذ كخُوٜش حُوٜخس, ُِٞحكذ حُوٜش ٣٘ظ٢ٜ كظ٠ ٓ٘ٚ, أػ٠ِ هخٛش حُوخٛش رُي

 ٝرزُي حُٔخِٞهخص خِن ٖٓ ؽ٢ء ُٚ ٤ُظ هللا دٕٝ ٖٓ ٣ذػ٠ ٓخ إٔ حُوخٛش, حُؼو٢ِ رخُذ٤َُ كظز٤ٖ ٝكذٙ,

 . رخهِش ػزخدطٚ ًخٗض

 حُٜذٟ؟ هللا ؽزٚ رٔخرح 

(  ٍ ْٗض  ٖ   أ  خءِ  ِٓ  ٔ خء   حُغَّ خُ ضْ  ٓ  ِد٣ ش   ك غ  ْٝ ِسٛ خ أ   ....( . رِو ذ 

 .ح٧ؽزخف ُل٤خس أٗضُٚ حُز١ رخُٔخء ٝح٧سٝحف, حُوِٞد ُل٤خس سعُٞٚ ػ٠ِ أٗضُٚ حُز١ حُٜذٟ طؼخ٠ُ ؽزٚ    

 حُؼخّ حُ٘لغ ٖٓ حُٔطش ك٢ رٔخ حُؼزخد, ا٤ُٚ ٣نطش حُز١ حٌُؼ٤ش حُؼخّ حُ٘لغ ٖٓ حُٜذٟ ك٢ ٓخ ٝؽزٚ    

 .حُنشٝس١
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 ًؼ٤شح, ٓخء ٣غغ ًز٤ش كٞحد حُغ٤ٍٞ, ك٤ٜخ طغ٤َ حُظ٢ رخ٧ٝد٣ش ٝطلخٝطٜخ ُِٜذٟ حُلخِٓش حُوِٞد ٝؽزٚ   

 . ٌٝٛزح ه٬٤ِ ػِٔخ ٣غغ فـ٤ش, ًوِذ ه٬٤ِ ٓخء ٣ؤخز فـ٤ش ٝٝحد ًؼ٤شح, ػِٔخ ٣غغ ًز٤ش ًوِذ

 حُٔخء ٣ؼِٞ حُز١ رخُضرذ ا٤ُٜخ, حُلن ٝفٍٞ ػ٘ذ ٝحُؾزٜخص حُؾٜٞحص ٖٓ حُوِٞد ك٢ ٣ٌٕٞ ٓخ ٝؽزٚ   

 هخك٤ش حُٔخء كٞم طضحٍ ٫ ٝأٜٗخ ٝعزٌٜخ, طخ٤ِقٜخ ٣شحد حُظ٢ حُل٤ِش ٖٓ حُ٘خس ػ٤ِٚ ٣ٞهذ ٓخ ٣ٝؼِٞ

 . حُخخُقش ٝحُل٤ِش حُقخك٢ حُٔخء ٖٓ حُ٘خط ٣٘لغ ٓخ ٣ٝزو٠ ٝطنٔلَ, طزٛذ كظ٠ ُٚ ٌٓذسس

 ٝح٩سحدحص حُقخدهش, رخُزشح٤ٖٛ ٣ٝـخٛذٛخ ٣ٌشٜٛخ, حُوِذ ٣ضحٍ ٫ ٝحُؾٜٞحص حُؾزٜخص ًزُي   

 رخُلن حُؼِْ ٖٓ حُ٘خط ٣٘لغ ٓخ ا٫ ك٤ٚ ٤ُظ فخك٤خ خخُقخ حُوِذ ٣ٝزو٠ ٝطنٔلَ طزٛذ كظ٠ حُـخصٓش,

 . حُلن ٣ٝٔلوٚ ٣زٛذ كخُزخهَ ك٤ٚ, ٝحُشؿزش ٝا٣ؼخسٙ,

  (  ُِي ز  ٍ   هللاَّ   ٣ ْنِشد   ً  ؼ خ ْٓ  حُلٌٔش؟ ٓخ( ح٧

 . ٝحُن٬ٍ ٝحُٜذٟ حُزخهَ ٖٓ حُلن ٤ُظنق   

 (  ٖ ح َُِِِّز٣ خرٞ  ـ  ْ   حْعظ  ِٜ رِّ ْغ٘ ٠ ُِش  ُْل   ٝحُزخهَ؟ حُلن ٖٓ حُ٘خط أهغخّ ٓخ .......(ح

 :هغ٤ٖٔ ػ٠ِ حُ٘خط إٔ رًش حُزخهَ ٖٓ حُلن طؼخ٠ُ ر٤ٖ  ُٔخ   

 .ػوخرٚ كزًش ٓغظـ٤ذ ٝؿ٤ش ػٞحرٚ, كزًش ُشرٚ, ٓغظـ٤ذ   

    (  ٖ ح َُِِِّز٣ خرٞ  ـ  ْ   حْعظ  ِٜ رِّ  ٝفخسٝح ٝح٢ُٜ٘, ٨ُٓش ٝؿٞحسكْٜ ٝح٣٩ٔخٕ ُِؼِْ هِٞرْٜ حٗوخدص: أ١(  ُِش 

  ْٜٓ٘ ٣ش٣ذٙ ك٤ٔخ ُشرْٜ ٓٞحكو٤ٖ

 ؿضحءْٛ؟ ٓخ 

ْغ٘ ٠)     ُْل   . حُلغٖ ٝحُؼٞحد حُلغ٘ش حُلخُش: أ١(  ح

 أرٕ ٫ٝ سأص ػ٤ٖ ٫ ٓخ ٝح٥ؿَ حُؼخؿَ حُؼٞحد ٖٝٓ أكنِٜخ حُٔ٘خهذ ٖٝٓ أؿِٜخ حُقلخص ٖٓ كِْٜ   

 .رؾش هِذ ػ٠ِ خطش ٫ٝ عٔؼض

 ح٥خش حُلش٣ن: 

    (  ٖ حَُِّز٣  ٝ  ْْ ح ُ  ٤زٞ  ـِ ْٞ ) كـ حُلغ٘ش, ؿ٤ش حُلخُش ُْٜ حُلن, ُْٜ ٝر٤ٖ ح٧ٓؼخٍ ُْٜ مشد ٓخ رؼذ(  ُٚ    ٣ ْغظ   ُ 

 َّٕ ْْ  أ  خ ُٜ   خ ح٧ْسكِ  ك٢ِ ٓ  ٤ؼ  ِٔ ْؼِٚ   )  ٝؿ٤شٛخ, ٝكنش رٛذ ٖٓ(  ؿ  ِٓ  ٝ   ٚ ؼ  ح ٓ  ْٝ ِٚ  ٫ْكظ ذ   ٣ّٞ ػزحد ٖٓ(  رِ

 !! رُي؟ ُْٜ ٝأ٠ٗ ْٜٓ٘ طوزَ ٓخ حُو٤خٓش

 ؿضحءْٛ؟ ٓخ 

ُ جِي  )     ْْ  أٝ  خدِ  ع ٞء   ُٜ   ُِْلغ   م٤ؼٞٙ ٝٓخ ع٤ت ػَٔ ٖٓ أعِلٞٙ ٓخ ًَ ػ٠ِ ٣ؤط٢ حُز١ حُلغخد ٝٛٞ(  ح

ْْ )  حُغ٤ت حُلغخد ٛزح رؼذ(  ٝ)  ػ٤ِْٜ ٝعطش رُي ًظذ هذ ػزخدٙ ٝكوٞم هللا كوٞم ٖٓ حٛ   ٝ ؤْ  ٓ   ْ َّ  ٜ٘ (  ؿ 

 ٝحُضٜٓش٣ش, ٝحُضهّٞ حُلخ٤ٓش ٝحُ٘خس حُٞؿ٤غ, ٝحُؼطؼ حُؾذ٣ذ, حُـٞع ٖٓ ػزحد, ٌَُ حُـخٓؼش

رِْجظ  )  حُؼزحد أف٘خف ٖٓ هللا رًشٙ ٓخ ٝؿ٤ٔغ ٝحُنش٣غ ٜ خد   ٝ  ِٔ ُْ  .ٓغٌْٜ٘ ٝحُٔغٌٖ حُٔوش: أ١(  ح

 

 لمسبت بٍبنٍة:

 (2) آ٣ش : 

o ٍن  ) ُؤخٕ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخ ِ حصِ  خ   ٝ خ  ٔ ٤ْشِ  حُغَّ ـ  ذ   رِ  ٔ ٜٗ  خ ػ  ْٝ  هللا   ) هخٍ حُشػذ عٞسس ٝك٢( ط ش 

ك غ   حَُِّز١ حصِ  س   ٝ خ  ٔ ٤ْشِ  حُغَّ ـ  ذ   رِ  ٔ ٜٗ  خ ػ  ْٝ  (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د)ٝخِن؟  سكغ ر٤ٖ حُلشم كٔخ( ط ش 
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ِْي   حُٔش) هخٍ حُشػذ ك٢ ٗظشٗخ ُٞ ٌُٔخٗٚ ٓ٘خعذ طؼز٤ش ًَ    ٌِظ خدِ  آ٣ خص   طِ ُْ حَُِّز١   ح  ٝ   ٍ ِض  اُِ ٤ْي   أٗ 

ٖ رِّي   ِٓ ن   سَّ ُْل  َّٖ  ح ٌِ ُـ  ؼ ش   ٝ  ًْ ٕ   ٫   حَُّ٘خطِ  أ   ٞ٘ ِٓ ك غ   حَُِّز١ هللا   ( 1) ٣ ْئ حصِ  س   ٝ خ  ٔ ٤ْشِ  حُغَّ ـ  ذ   رِ  ٔ ٜٗ  خ ػ  ْٝ َّْ  ط ش   ػ 

ٟ  ٞ ِ ٠ حْعظ  ْشػِ  ػ  ُْؼ  ش   ح خَّ ع  ظ   ٝ  ْٔ ش   حُؾَّ  ٔ ُْو  ح  ٝ   َ ِش١ ً  ـْ  ٣   َ ٔ  ٠ ٧ ؿ  غ  رِّش   ٓ  ش   ٣ ذ  ْٓ َ   ح٧   ٣٥ خصِ ح ٣ ل قِّ

ْ ٌ َِّ ْْ  رِِِو خء ُ ؼ   ٌ رِّ ٕ   س  هِ٘ٞ  حَُِّز١  ) هخٍ ُٔخ(( 2) طٞ   ٝ   ٍ ِض ٖ اُِ ٤ْي   أٗ  رِّي   ِٓ ن   سَّ ُْل   ٣ٌٕٞ اٗٔخ ح٩ٗضحٍ( ح

ك غ   حَُِّز١ هللا   ) حُؼشػ ػ٠ِ حعظٟٞ ػْ. حُغٔٞحص سكغ ك٘خعزٜخ ٓشطلغ ٌٓخٕ ٖٓ أ١ كٞم ٖٓ  س 

حصِ   ٝ خ  ٔ ٤ْشِ  حُغَّ ـ  ذ   رِ  ٔ ٜٗ  خ ػ  ْٝ َّْ  ط ش  ٟ ػ   ٞ ِ ٠ حْعظ  ْشػِ  ػ  ُْؼ  ش   ح خَّ ع  ظ   ٝ  ْٔ ش   حُؾَّ  ٔ ُْو  ح  كٞم حُؼشػ( ٝ 

ش  ) هخٍ ػْ. ٓشطلؼش طٌٕٞ كظ٠ حُغٔٞحص سكغ ارٕ حُغٔٞحص ع خَّ ظ   ٝ  ْٔ ش   حُؾَّ  ٔ ُْو  ح  ٝ )٢ٛٝ ٖٓ 

 ٖٓ ؽ٢ء ك٤ٜخ ك٤ِظ ُؤخٕ ك٢ أٓخ. حُغٔٞحص سكغ ٣٘خعذ ارٕ ٓشطلؼش ٢ٛٝ ٣شحُغٔخٝ ح٧ؿشحّ

ح) هخٍ ُؤخٕ ك٢ ح٣٥ش ٛزٙ رؼذ رُي ِْن   ٛ ز  ِ  خ  ٢ِٗٝ هللاَّ ح ك ؤ س  خر  ِ ن   ٓ  ٖ   خ  ٖ حَُِّز٣ ِٓ  ِٚ ِٗٝ  خِن(( 11) د 

ح( )حُغٔٞحص خِن) حُغٔٞحص ُخِن ٓ٘خعذ هللا ِْن   ٛ ز  ِ  خ   سكغ ٣٘خعزٚ حُشػذ ك٢ حُغ٤خم ارٕ(. هللاَّ

ح) ٝرؼذٛخ حُغٔٞحص خِن ٣٘خعزٚ ُؤخٕ ك٢ ٝحُغ٤خم حُغٔٞحص ِْن   ٛ ز  ِ  خ   ك٢ طؼز٤ش كٌَ( هللاَّ

 .ٌٓخٗٚ

 (3) آ٣ش : 

o ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ حُلشم ٝٓخ هزَ ٖٓ ٓخِٞهش حُـزخٍ طٌٖ أُْ( سٝحع٢ ك٤ٜخ أُو٤٘خ) ح٣٥ش د٫ُش ٓخ 

 (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ؟(سٝحع٠ ك٤ٜخ ٝؿؼِ٘خ)

ح٧ْ ْسك  )حُلـش عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ْدٗ خٛ خ ٝ  ذ  ُْو ٤ْ٘ خ ٓ  أ  حِع٢   ك٤ِٜ خ ٝ   ٝ ْٗز ْظ٘ خ س  أ  ْٖ  ك٤ِٜ خ ٝ  ِٓ  َِّ ٢ْء   ً   ؽ 

  ٕ ٝ ص  ْٞ ٚ إٔ ٣ـذ عئحٍ ٛزح((. 19) ٓ  ؿ   أػِْ ٝهللا أهٍٞ ٌُٖ. حُؼ٢ِٔ ػـخصرخ٩ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ا٠ُ ٣ٞ 

 إٔ رٔؼ٠٘ حُـزخٍ ػٖ ح٬ٌُّ ك٢ ؿؼِ٘خ ٣وٍٞ ٝأك٤خٗخ   أُو٤٘خ أك٤خٗخ   ٣وٍٞ طؼخ٠ُ أٗٚ ح٬ُٔكع إٔ

و٠ حُـزخٍ رؼل إٔ دسع٘خ ٝهذ ٝحكذح   ٤ُظ حُظ٣ٌٖٞ ( رشًخ٤ٗش ؿزخٍ) رخُزشح٤ًٖ اُوخء طِ 

 ًٔخ حُظ٣ٌٖٞ ٖٓ آخش ؽٌَ ٝٛ٘خى. ً ظَ ؽٌَ ػ٠ِ حُٔغخ٣ٝش ح٧ؿشحّ رٜخ طؤط٢ هذ أٝ ٝحُض٫صٍ

ِْ٘ خ) حُٔشع٬ص عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ ؼ  ؿ  حِع٢   ك٤ِٜ خ ٝ   ٝ خص   س  خ  ِٓ خ ْْ  ؽ   ً أ ْعو ٤ْ٘ خ خء   ٝ  حط خ ٓ  (( 27) ك ش 

ٞ  ) حُشػذ ٝعٞسس  ٛ ذَّ  حَُِّز١ ٝ  َ   ح٧ْ ْسك   ٓ  ؼ  ؿ  حِع٢   ك٤ِٜ خ ٝ   ٝ ح س  ْٜٗ خس  أ   ٝ  ْٖ ِٓ  ٝ  َِّ حصِ  ً  ش   ٔ َ   حُؼَّ ؼ   ك٤ِٜ خ ؿ 

 ِٖ ٤ْ ؿ  ْٝ ِٖ  ص  ِؾ٢ حْػ٘ ٤ْ ـْ  ٣   َ َّٕ  حَُّٜ٘ خس   ح٤َُِّْ ُِي   ك٢ِ اِ ّ   ٥  ٣ خص   ر  ْٞ ٕ   ُِو  ٝ ٌَّش   أػِْ ٝهللا ٣ذٍ ٝٛزح ,((3) ٣ ظ ل 

 ح٧سك ٤ً٘ٞٗش ػٖ طخظِق حُـزخٍ ٤ًٝ٘ٞٗش. حُـزخٍ ُظ٣ٌٖٞ ٝع٤ِش ٖٓ أًؼش ٛ٘خى إٔ ػ٠ِ

 .أػِْ ٝهللا ٛزح ٝحكذس رطش٣وش طظٌٕٞ ٫ٝ ٝحكذح   ٗٞػخ   ٤ُغض كخُـزخٍ

o ٍٞطؼخ٠ُ ٣و (  َ ؼ  ؿ  حِع٢   ك٤ِٜ خ ٝ   ٝ  (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كغخّ.د) ح٣٥ش؟ ٓؼ٠٘ ٓخ( س 

 دحخَ ك٢ ٓ٘ٚ ؿضء( ٝط ذ ٖٓ أكقق ٝطِذ) حُٞطِذ ٧ٕ( أٝطخدح   ٝحُـزخٍ) حُٔلغش٣ٖ ٬ًّ ك٢   

 . ُِخ٤ٔش ٓؼز ظخ   ٣ٌٕٞ ػْ أ٫ٝ   ح٧سك

 ٢ٛ ك٤ٜخ ٝحُـزخٍ ح٧سك طنخس٣ظ إٔ ٣وُٕٞٞ ٝحُؼِٔخء ح٧سك هز٤ؼش دسحعخص ك٢ حُـزخٍ   

ٞ  ) ح٤ُٔخٙ ٝططٔشٛخ ص٫صٍحفزلض  ٝا٫ ح٤ُخرغش طؼزض حُظ٢  ٛ ذَّ  حَُِّز١ ٝ  َ   ح٧ ْسك   ٓ  ؼ  ؿ   ك٤ِٜ خ ٝ 

حِع٢    ٝ ح س  ْٜٗ خس  أ   ٝ ٖ ِٓ  ٝ  َِّ حصِ  ً  ش   ٔ َ   حُؼَّ ؼ  ِٖ  ك٤ِٜ خ ؿ  ٤ْ ؿ  ْٝ ِٖ  ص  ِؾ٢ حْػ٘ ٤ْ ـْ  ٣   َ َّٕ  حَُّٜ٘ خس   ح٤َُِّْ ُِي   ك٢ِ اِ  ر 

٣ خص    ٥   ّ ْٞ ٕ   ُِّو  ٝ ٌَّش   ٣وُٕٞٞ ٝحُز٣ٖ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ هللا ٬ٌُّ ٓٞحكوخ   ؿخء ٝٛزح( حُشػذ( 3) ٣ ظ ل 

( أٝطخدح   ٝحُـزخٍ. )ح٤ُخرغش طؼزض حُـزخٍ حُخ٤ٔش خٕأسً طؼزض ح٧ٝطخد إٔ ًٔخ ٓغ٤ِٖٔ ٤ُغٞح

 . حُـزخٍ ٛزٙ ؿؼِض ٜٓٔذس طزو٠ كظ٠ ػزظ٘خٛخ
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o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ك٤ٜخ؟ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش كٔخ طؤط٢ ٫ ٝٓشس( رٌْ ط٤ٔذ إٔ) طؤط٢ ٓشس 

ُْو ٠)    أ  حِع٢   ح٧ْ ْسكِ  ك٢ِ ٝ   ٝ ٤ذ   إٔ  س  ِٔ ْْ  ط   ٌ  ط٤ٔذ ُج٬ أٝ رٌْ ط٤ٔذ إٔ ًشحٛش أ١ رٌْ ط٤ٔذ إٔ( رِ

 أٝ رٌْ ط٤ٔذ إٔ ًشحٛش ٣وُٕٞٞ رٌْ ط٤ٔذ ُج٬ حُشٝحع٢؟ أُو٠ ُٔخرح حُٔؼ٠٘ حُ٘لخس, ٣وٍٞ ًٔخ رٌْ

ٕ   إٔ  أ ِػظ ي   ا٢ِِّٗ) رٌْ ط٤ٔذ ُج٬ ٞ ٌ ٖ   ط  ِٓ   ٖ ٤ِِِٛ خ ـ  ُْ  حُـخ٤ِٖٛ, ٖٓ طٌٕٞ ُج٬ ٣ؼ٢٘( ٛٞد( 46) ح

ْْ  ك بِٕ) ٌ ٞٗ خ َُّ  ٣  ِٖ ٤ْ ِ ؿ  َ   س  ؿ  ِٕ  ك ش  أ ط خ ش  ْٓ ح  ٝ ٖ َّٔ ِٓ   ٕ ْٞ ٖ   ط ْشم  حء ِٓ ٜ ذ  ََّ  إٔ  حُؾ  خ ط ِن  ٔ حٛ  ش   ْاْكذ  ًِّ  ك ظ ز 

خ  ٔ حٛ  ٟ اِْكذ   رٌْ ط٤ٔذ إٔ ارٕ. طنَ ُج٬ أٝ اكذحٛٔخ طنَ إٔ ًشحٛش( حُزوشس( 282) ح٧ ْخش 

ٞ  ) رٌْ ط٤ٔذ إٔ ٣وٍٞ ٫ ٝأك٤خٗخ   رٌْ ط٤ٔذ إٔ ٣وٍٞ أك٤خٗخ   حُغئحٍ ٣زو٠. رٌْ ط٤ٔذ ُج٬ ٣ؼ٢٘  ٛ  ٝ 

ذَّ  حَُِّز١ َ   ح٧ ْسك   ٓ  ؼ  ؿ  حِع٢   ك٤ِٜ خ ٝ   ٝ  إٔ هخٍ ٓٞحمغ ك٢. رٌْ ط٤ٔذ إٔ دٕٝ ٖٓ( حُشػذ( 3) س 

 هللا ٗؼٔش ر٤خٕ أسحد ارح أٗٚ ٝحُغزذ حُؾ٢ء ٛزح ٣وَ ُْ أخشٟ ٓٞحمغ ٝك٢ رْٜ ط٤ٔذ أٝ رٌْ ط٤ٔذ

 ػ٬هش ُٚ ٤ُٝظ ف٘غ ك٤ٔخ هللا هذسس ٣ز٤ٖ إٔ كوو أسحد ٝارح رٌْ ط٤ٔذ إٔ ٣وٍٞ ح٩ٗغخٕ ػ٠ِ

 ك٤ٜخ خِوٜخ؟ ُٔخرح رٌْ ط٤ٔذ إٔ هخٍ ح٧ٓش ُٜزح ح٩ٗغخٕ ػ٠ِ حُ٘ؼٔش ر٤خٕ حسحد ارح ٣ؼ٢٘ رخ٩ٗغخٕ

 ٣وٍٞ ٫ رخ٩ٗغخٕ ػ٬هش ُٚ ٤ُٝظ حُق٘غ ك٢ حُوذسس ر٤خٕ ٓـشد أسحد ٝارح رْٜ ط٤ٔذ ُج٬ ٗؼٔش

 ُز٤خٕ ٛ٘خ رٌْ ط٤ٔذ إٔ. ٝحُشٝحع٢ حُـزخٍ رق٘غ ٣ظؼِن ٝاٗٔخ رخ٩ٗغخٕ ٣ظؼِن ٫ ح٬ٌُّ ٧ٕ ٛزح

ُْو ٠) هخٍ ٛ٘خ ح٩ٗغخٕ ػ٠ِ هللا ٗؼٔش أ  حِع٢   ح٧ْ ْسكِ  ك٢ِ ٝ   ٝ ٤ذ   إٔ  س  ِٔ ْْ  ط   ٌ  ر٤خٕ حُـشك ٛ٘خ( رِ

 .حُشٝحع٢ ٛزٙ ك٢ ح٩ٗغخٕ ػ٠ِ هللا ٗؼٔش

 (6) آ٣ش : 

o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ٝحُـلشحٕ؟ حُٔـلشس ر٤ٖ حُلشم ٓخ 

حٗ ي  ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ٝحكذ ٓٞهٖ ك٢ ا٫ طشد ُْ ؿلشحٕ ًِٔش    ْلش  رَّ٘ خ ؿ  اُِ ٤ْي   س  ِق٤ش   ٝ   ٔ ُْ  ح

 حُٔـلشس رطِذ ٓخققش ؿلشحٕ ًِٔش ارٕ. طؼخ٠ُ هللا ٖٓ حُٔـلشس هِذ ك٢( حُزوشس( 285)

 هِذ ك٢ طغظؼَٔ ؿلشحٕ ارٕ(. سر٘خ ؿلشحٗي) حُٔـلشس ٗغؤُي أ١ دػخء ٛزٙ طؼخ٠ُ, هللا ٖٓ

 ح٩خزخس ك٢ ؿخءص ٝاٗٔخ أرذح   حُٔـلشس هِذ ك٢ طؤص ُْ حُٔـلشس. طلذ٣ذح   طؼخ٠ُ هللا ٖٝٓ حُٔـلشس

هللا   ) حُطِذ ؿ٤ش ٝك٢  ٝ ْ  ً س   ٣ ِؼذ  لِش  ـْ َّٓ   ْٚ٘ ك ْن٬   ِّٓ َّٕ ( )حُزوشس( 268) ٝ  اِ رَّي   ٝ  س   ُ ز ٝ س  لِش  ـْ َّ٘خطِ  ٓ  ُِِّ 

٠ ِ ْْ  ػ  ِٜ ِٔ ِْ  ٢ٛٝ ٝحكذس ؿٜش ٖٝٓ ؿلشحٕ ًِٔش ٣غظؼَٔ كوو حُٔـلشس هِذ ك٢(. حُشػذ( 6) ظ 

 ًٔخ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ هللا ؿ٤ش ٖٓ طؤط٢ ٝهذ حُطِذ ك٢ حُٔـلشس طؤص ُْ. ٝؿَ ػض هللا ٖٓ حُٔـلشس

ٍ  ) هُٞٚ ك٢ ْٞ ٝف   ه  ْؼش  س   َّٓ لِش  ـْ  ٓ ٤ْش   ٝ  ٖ خ  ه ش   ِّٓ ذ  ٜ آ ف  هللا    أ ر ٟ ٣ ْظز ؼ   ٝ   ٢ِ٘ ْ   ؿ  ٤ِِ  هذ( حُزوشس( 263) ك 

 ُْٝ ؿٜش ٖٓ أًؼش ُٜٝخ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ رخهلل خخفش ٤ُغض حُٔـلشس ارٕ. حُؼزخد ٖٓ طؤط٢

 .طلذ٣ذح   طؼخ٠ُ هللا ٖٝٓ حُٔـلشس رطِذ ٓخظقش حُـلشحٕ. حُٔـلشس هِذ ك٢ حُوشإٓ ٣غظؼِٜٔخ

 (11) آ٣ش : 

o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) حُـ٬ُش؟ ُلع أٝ سرْٜ ُلع د٫ُش ٓخ 

 ٝسد ٝحُٜخد١ ٝحُشحصم ح٧ٓش ػ٠ِ ٝحُو٤ْ حُٔشر٢ ٛٞ حُشد إٔ ٓ٘خعزش ٖٓ أًؼش ك٢ رًشٗخ   

 ا٠ُ كضع كضع أٝ عٞء أفخرٚ ارح ٝحُؾخـ ٝخ٤شٙ ٝف٬كٚ ٛذح٣ظٚ ُٚ ٣ش٣ذ ػخدس حُؾخـ

. حُشد   رًش ٗخعذ ٗخك٤ش ٖٓ ٛزح حُخ٤ش ُْٜ ٣ش٣ذ حُـٔخػش سد ارٕ ػ٤ِٚ ٝحُوخثْ ح٧ٓش ٓخُي

 أٝ أسحد) حُنش أٝ حُغٞء اسحدس كؼَ اع٘خد ٣شد ُْ حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٢ أٓش حُلو٤وش ك٢ ٛ٘خُي ٌُٖ

 ٓؼ٬  ( ٣ٌِْٜٜ إٔ سرْٜ أسحد) ٣شد ُْ ٓؼ٬  . ح٩سحدس كؼَ هللا, ا٠ُ طغ٘ذ ٝاٗٔخ حُشد ا٠ُ( أس٣ذ

َْ ) ٣وٍٞ ٖ ه   ٔ ِِي   ك  ْٔ  ٣   ٖ ِٓ  ِ ٤ْج خ هللا  ْٕ  ؽ  حد   اِ ِِْٜي   إٔ  أ س  ِغ٤ق   ٣   ٔ ُْ ٖ   ح ْ   حْر ْش٣   ٓ   ٚ َّٓ أ   ٝ ٖ  ٓ  ح٧ ْسكِ  ك٢ِ ٝ 
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خ ٤ؼ  ِٔ ح) سرْٜ, ٣وَ ُْ( حُٔخثذس( 17) ؿ  اِر  حد   ٝ  ّ   هللا    أ س  ْٞ ح رِو  دَّ  ك ٬   ع ٞء  ش   ٣وَ ُْ( حُشػذ( 11) ُ ٚ   ٓ 

َْ ) حُشد ٖ ه  ح ٓ  ْ حَُِّز١ ر   ٌ  ٔ ٖ   ٣ ْؼِق ِّٓ  ِ ْٕ  هللاَّ حد   اِ ْْ  أ س   ٌ ح رِ ْٝ ( )ح٧كضحد( 17) ع ٞء  حد   أ  ْْ  أ س   ٌ  رِ

ش    ٔ ْك . أسحد إ ٝحُنش حُغٞء أسحد إ ٣ٝ٘غذ ٝحُشؽذ حُشكٔش ٗلغٚ ا٠ُ ٣٘غذ طؼخ٠ُ هللا( س 

. ٝحُنش حُغٞء ك٢ ٣ؤط٢ أط٠ ٝارح حُشد ٓغ ٣ؤط٢ ٫ هللا ٓغ ا٫ ٣ؤط٢ ٫ رخُزحص ح٩سحدس كؼَ ٌُٖ

( َْ ٖ ه   ٔ ِِي   ك  ْٔ  ٣ ْ  ٌ  ُ   ٖ ِّٓ  ِ ٤ْج خ هللاَّ ْٕ  ؽ  حد   اِ ْْ  أ س   ٌ ح رِ ش   ْٝ  م  حد   أ  ْْ  أ س   ٌ خ رِ َْ ( )حُلظق( 11) ٗ ْلؼ  أ ٣ْظْ  ه  خ أ ك ش  َّٓ 

  ٕ ٞ ٖ ط ْذػ  ِٓ  ِٕ ِ  د ٝ ْٕ  هللاَّ ٢ِٗ   اِ حد  ش   هللاَّ   أ س  َْ  رِن   ٛ  َّٖ خِؽل خص   ٛ   ً  ِٙ شِّ ْٝ  م  ٢ِٗ أ  حد  ش   أ س   ٔ ْك َْ  رِش   ٛ  َّٖ  ٛ 

خص    ٌ ِغ ْٔ  ٓ  ِٚ ظِ  ٔ ْك ًِش ارح( حُضٓش( 38) س  حد  ) ٝحُشؽذ حُخ٤ش اسحدس ا٫ ا٤ُٚ ٣غ٘ذ ٫ حُشد ر  ر ي   ك ؤ س   س 

 ْٕ خ أ  ـ  خ ٣ ْزِ   ٔ ذَّٛ  خ أ ؽ  ٣ ْغظ ْخِشؿ  خ ٝ   ٔ  ٛ ٘ض  ش   ً   ٔ ْك ٖ س  رِّي   ِّٓ ّْ ( )حٌُٜق( 82) سَّ حد   أ  ْْ  أ س  ِٜ ْْ  رِ رٜ   ح س  ذ  ؽ   س 

 حُخ٤ش اسحدس ا٤ُٚ أع٘ذ ًٔخ هللا ا٠ُ ٝحُغٞء حُؼوٞرخص اسحدس حكظٔخٍ ٣غ٘ذ ٣ؼ٢٘( حُـٖ( 11)

 ك٢ أٓخ خقٞفخ   ح٩سحدس كؼَ ك٢ أهقذ حُخ٤ش اسحدس ا٫ ا٤ُٚ ٣غ٘ذ ٫ حُشد رًش ٌُٖ ٝحُشؽذ

َّٕ ) ٝحُؼوٞرخص حُظلنَ ٓغ حُٔوخٓخص ػّٔٞ ك٢ حُشد ٣زًش هذ ح٩سحدس أكؼخٍ ؿ٤ش رِّي   ر ْطؼ   اِ  س 

ِذ٣ذ   ط ْشٗ خ( )حُزشٝؽ( 12) ُ ؾ  ْٓ أ  ِ ٤ْٜ خ ٝ  س   ػ  خس  ـ  ٖ ِك ِّٓ   َ ٤ ِـّ ٞد   ِع ش  ( 82) َّٓ٘ن   ٓ َّٞ غ  رِّي   ِػ٘ذ   ٓ  خ س   ٓ  ٝ 

  ٢ِٛ   ٖ ِٓ   ٖ ٤ ِٔ ْْ ( )ٛٞد( 83) رِز ِؼ٤ذ   حُظَّخُِ ٤ْق   ط ش   أُ    ً   َ ر ي   ك ؼ  خد   س   ؼَك أهقذ( حُلـش( 6) رِؼ 

 ح٩ٗغخٕ سد حُوشآ٢ٗ, ح٫عظؼٔخٍ خقٞف٤خص ٖٓ ٝٛزح ٛزح ػ٠ِ ح٬ٌُّ ٛزح كوو ح٩سحدس

 ٝٛزح حُخ٤ش ك٢ ا٫ حُشد ٓغ ح٩سحدس كؼَ ٣شد ُْ حُوشإٓ ك٢ ٣ش٣ذ؟ ٓخرح ح٩سحدس كؼَ ٌُٖ ٣ؼخهزٚ

 ٣ؤط٢ رخُزحص ح٩سحدس كؼَ ٌُٖ حُؼوٞرخص ك٢ ٣ؤط٢. حُخ٤ش ا٫ ُ٘خ ٣ش٣ذ ٫ طؼخ٠ُ هللا إٔ ٓؼ٘خٙ

 .ؽ٢ء ًَ ٣ؤط٢( هللا) ٓغ أٓخ رخُخ٤ش

 (12) آ٣ش : 

o (حُ٘ؼ٠ٔ٤ كغخّ.د) رخُؼوخٍ؟ حُشػذ عٞسس ك٠ حُغلخد ٝفق د٫ُش ٓخ 

ٞ  )طؼخ٠ُ هخٍ رخُؼوَ حُغلخد ٝؿَ ػض هللا ٝفق حُشػذ عٞسس ك٢    ْ   حَُِّز١ ٛ   ٌ ُْز ْشم   ٣ ِش٣ ك خ ح ْٞ  خ 

خ ؼ   ٔ ه  ِْ٘ؾت   ٝ   ٣ خد   ٝ  ٍ   حُغَّل   حُز١ ٛٞ) حُغ٤خم خ٬ٍ ٖٓ ٣ لْٜ ٌُٖ كوو رخُؼوَ ٝفلٚ(( 12) حُؼِّو خ

 ٣ش٣ٌْ حُز١ ٛٞ) هخٍ ٓخ ُٝزُي ٗظخؿٚ ك٢ ططٔؼٕٞ حُؼو٤َ كخُغلخد(  ٝهٔؼخ   خٞكخ   حُزشم ٣ش٣ٌْ

غ ٫ٝ ٣خ٤ق ٫ ٝكذٙ حُغلخد( حُغلخد ٣ٝ٘ؾت ٝهٔؼخ   خٞكخ   حُزشم ِٔ  علخرخ   ٣ٌٕٞ هذ ٧ٗٚ ٣ ط

ِ ذ سفخؿ ٛ٘خى حُـ٤ؼ ك٢ كظ٠ ,(ٓطش ك٤ٚ ٤ُظ حُز١ أ١) خِ زخ    فٞطخ   ٣طِن حُز١ أ١ خ 

ِ ذ علخد. رخسٝد ك٤ٚ ٤ُٝظ  ك٤غ٠ٔ ٓطش ٝسحءٙ ٓخ ٌُٖ ٣ٝشػذ ٣زشم هذ ٓطش, ك٤ٚ ٤ُظ خ 

ِ ذ  ٝحُطٔغ حُخٞف ًِٔش ٓغ ٣٘غـْ ٫ ٝفق ؿ٤ش ٖٓ حُغلخد حُوشإٓ ؿ٤ش ك٢ هخٍ كِٞ. خ 

 ٣لَٔ حُز١ حُؼوخٍ حُغلخد ٛزح رشم, ك٤ٚ ٣ٌٕٞ حُؼوخٍ حُغلخد ك٢ ٣ٌٕٞ ٝحُطٔغ حُخٞف ٧ٕ

 ٣ٝ٘ؾت ٝهٔؼخ   خٞكخ   حُزشم ٣ش٣ٌْ) هزِٜخ هخٍ ٧ٗٚ رٞفلٚ كخًظل٠ ػخ٤ُش ٓظ٤٘ش رطزوش حُٔخء

 حُظقخدّ ٛزح ػخدس ك٤ٚ ٣ٌٕٞ حُؼوخٍ حُغلخد ٛزح ٧ٕ( رلٔذٙ حُشػذ ٣ٝغزق( )حُؼوخٍ حُغلخد

. ٝحُشػذ حُزشم ٛ٘خى ك٤ٌٕٞ ٝح٫كظٌخى حُغلخد أؿضحء ر٤ٖ طٌٕٞ حُظ٢ حٌُٜشرخث٤ش أٝحُونخ٣خ

 ٝإ) ُوُٞٚ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ هللا طغز٤ق ٛٞ طغٔؼٚ حُز١ حُقٞص ٛزح(: رلٔذٙ حُشػذ ٣ٝغزق)

 ٣غزق ٛٞ ؽ٢ء ًِٔش ػ٤ِٚ ٣قذم ٓخ ًَ( طغز٤لْٜ طلوٜٕٞ ٫ ٌُٖٝ رلٔذٙ ٣غزق ا٫ ؽ٢ء ٖٓ

ٛٚ ٣وذ عٚ رطش٣وظٚ, طؼخ٠ُ هلل  هلل طغز٤ق كخُشػذ. رٚ ٤ِ٣ن ٫ ٓخ ًَٝ ٝحُنذ   حُؾش٣ي ػٖ ٣ٝ٘ض 

ش  ) رطش٣وظٜخ طغزق ٝحُـٔخدحص طؼخ٠ُ  ٌ ثِ  ٬  ٔ ُْ ح  ٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ َ   ِخ٤ل ظِ ٣ ْشِع حِػن   ٝ   ٞ ْٖ  رِٜ خ ك ٤ ِق٤ذ   حُقَّ  ٓ 

خء   ْْ  ٣ ؾ   ٛ  ٝ   ٕ خِدُٞ  ـ  ِ  ك٢ِ ٣  ٞ   هللاَّ  ٛ ِذ٣ذ   ٝ  ٍِ  ؽ  خ ل  ِٔ ُْ  .ٝحُطٔغ حُخٞف ٛزح(( 13) ح

295



 

16 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (15) آ٣ش : 

o ٝهُٞٚ( سكٝح٧ حُغٔٞحص ك٢ ٖٓ ٣غـذ ٝهلل) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ٝٓخ ٖٓ حعظؼٔخٍ ر٤ٖ حُلشم ٓخ 

 (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ؟(ٝح٧سك حُغٔٞحص ك٢ ٓخ ٣غـذ ٝهلل) طؼخ٠ُ

 ٝٗلظ) حُؼو٬ء ُقلخص كظغظؼَٔ( ٓخ) أٓخ كوو حُؼِْ ٝأ٢ُٝ حُؼو٬ء ُزٝحص طغظؼَٔ( ٖٓ)   

حٛخ, ٝٓخ  ٞ  حُخخُن, ٛٞ ٝهللا( ٝح٧ٗؼ٠ حُزًش خِن ٝٓخ( )حُ٘غخء ٖٓ ٌُْ هخد ٓخ كخٌٗلٞح ع

حٛخ ٝٓخ ٝٗلظ)  ٞ ْ   ٢ٛٝ( طؾشد ٓخ ٖٓ أؽشد) حُؼخهَ ؿ٤ش ٝرٝحص حُٔغ١ٞ, ٛٞ ٝهللا( ع  أػ

( ٖٓ) طؤط٢ كٔشس حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٢ ح٫عظؼٔخٍ ك٢ ح٫خظ٬ف ُٔخرح حُغئحٍ ٣زو٠ ٌُٖ. ٝأؽَٔ

 ؟(ٓخ) طؤط٢ ٝٓشس

ِ ) حُشػذ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ:  حُغـٞد ٓغ( ٖٓ) ك٤ٜخ ٝسدص حُظ٢ ح٣٥خص ٝٗغظؼشك    هلِلَّ  ٝ 

ذ   ـ  ْٖ  ٣ ْغ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ح٧ْ ْسكِ  حُغَّ خ ٝ  ػ  ْٞ ْشٛ خ ه   ً  ٝ  ْْ   ُٜ ِظ٬   ٝ  ِّٝ ذ  ـ  ُْ ٍِ  رِخ خ ح٥ْ ف  (( 15{)ط} ٝ 

 أ٣نخ   حُؼو٬ء ك٢ ح٬ٌُّ)(  طؼخ٠ُ هُٞٚ ٝك٢( ٖٓ) كخعظؼَٔ حُؼو٬ء فلخص ٖٓ ٝحٌُشٙ ٝحُطٞع

 (. ٖٓ) كخعظخذّ

ْْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُ٘لَ عٞسس ك٢ أٓخ     ُ  ٝ ح أ  ْٝ خ اُِ ٠ ٣ ش  ِ ن   ٓ  ْٖ  هللاَّ   خ  ٢ْء   ِٓ ُٚ    ٣ ظ ل ٤َّؤ   ؽ  ِٖ  ِظ٬   ػ 

 ِٖ ٤ ِٔ  ٤ُْ َِ  ح خثِ  ٔ حُؾَّ ح ٝ  ذ  َـّ ِ  ع  ْْ  هلِلَّ  ٛ  ٝ   ٕ ٝ حِخش  ِ ( 48) د  هلِلَّ ذ   ٝ  ـ  خ ٣ ْغ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ خ حُغَّ  ٓ ْٖ  ح٧ْ ْسكِ  ك٢ِ ٝ  ِٓ 

حرَّش   ش   د   ٌ ثِ  ٬  ٔ ُْ ح  ٝ  ْْ  ٛ  ٝ   ٫   ٕ ٝ زِش  ٌْ  ٢ٛٝ حُؼخهَ ُـ٤ش حُِـش ك٢ طغظؼَٔ ٓخ أؿِذ حُذحرش(( 49) ٣ ْغظ 

ْ   ٢ٛٝ( ؽ٢ء) ًِٔش ؿخءص ح٣٥ش ك٢ أٗٚ ًٔخ( ٓخ) كخعظؼَٔ ٝؽخِٓش ػخٓش  كبٗٚ ٝػ٤ِٚ. ًِٔش  أػ

( ٓخ) حعظؼٔخٍ ٗخعذ حُؼخهَ ُـ٤ش حعظؼٔخُٜخ ٗخك٤ش ٖٝٓ( ٓخ) حعظؼٔخٍ ٗخعذ حُؼّٔٞ ٗخك٤ش ٖٓ

 .حُؼخهَ ُـ٤ش حُـخُذ ك٢ طغظؼَٔ أعِل٘خ ًٔخ حُذحرش ٧ٕ

 هُٞٚ ك٢ ًٔخ ٣ؼوَ ٫ ٓخ ػ٤ِٜخ ٣ؼطق( ٖٓ) ٣غظؼَٔ ػ٘ذٓخ طؼخ٠ُ أٗٚ حُوشإٓ ك٢ ٬ٗٝكع   

ْْ ) حُلؾ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ َّٕ  ط ش   أُ   ذ   هللاَّ   أ  ـ  ْٖ  ُ ٚ   ٣ ْغ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ْٖ  حُغَّ  ٓ ظ   ح٧ْ ْسكِ  ك٢ِ ٝ  ْٔ حُؾَّ  ٝ 

ش    ٔ ُْو  ح  ٝ   ّ ٞ ـ  حُ٘   ٝ   ٍ ز خ ـِ ُْ ح ش   ٝ  ـ  حُؾَّ حد   ٝ   ٝ حُذَّ ؼ٤ِش   ٝ   ً  ٝ   ٖ ؼ٤ِش   حَُّ٘خطِ  ِٓ  ً نَّ  ٝ  ِٚ  ك  ٤ْ ِ حد   ػ  ز  ُْؼ  ْٖ  ح  ٓ  ٝ  ِٖ ِٜ  ٣ 

خ هللاَّ    ٔ ْٖ  ُٚ    ك  ِٓ   ّ ِش ٌْ  ٓ  َّٕ َ   هللاَّ   اِ خ ٣ ْلؼ  خء   ٓ   ٣ؼطق كبٗٚ( ٓخ) ٣غظؼَٔ ػ٘ذٓخ أٓخ((. 18{)ط} ٣ ؾ 

 أرذح حُوشإٓ ك٢ ٣ظخِق ُْ ر٤خ٢ٗ خو ٝٛٞ( ٝح٬ُٔثٌش دحرش..  ٣غـذ ٝهلل) ٣ؼوَ ٓخ ػ٤ِٜخ

 .حُـٔغ ٓ٘ٚ حُز٤خ٤ٗش ٝحُلٌٔش

زِّق  ) ح٩عشحء عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ ٣غز ق كؼَ ٓغ ٖٓ حعظؼٔخٍ ًٝزُي     ُٚ    ط غ 

حص    ٞ  ٔ ْزغ   حُغَّ ح٧ْ ْسك   حُغَّ  ٝ  ْٖ  ٓ  ٝ  َّٖ ِٜ ْٕ  ك٤ِ اِ  ٝ  ْٖ ٢ْء   ِٓ زِّق   ا٫َِّ  ؽ  ِذِٙ  ٣ غ  ْٔ ْٖ  رِل  ٌِ  ُ  ٝ   ٫   ٕ  ٞ ْْ  ط ْلوٜ   ٜ  ط ْغز٤ِل 

ٕ   اَِّٗٚ   خ خ ً   ٔ ٤ِِ ح ك  س  لٞ  ْْ ) حُ٘ٞس عٞسس ٝك٢(( 44) ؿ  َّٕ  ط ش   أُ   زِّق   هللاَّ   أ  ْٖ  ُٚ    ٣ غ  حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ  حُغَّ

ح٧ْ ْسكِ  حُط٤َّْش   ٝ  خكَّخص   ٝ  َ   ف  ْ   ه ذْ  ً  ِِ طٚ    ػ   ٬ ٚ   ف  ط ْغز٤ِل  هللاَّ   ٝ   ٝ   ْ ٤ِِ خ ػ   ٔ ٕ   رِ  ِٞ ((. 41) ٣ ْلؼ 

ٞ  ) حُلؾش عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ( ٓخ) ٝحعظؼٔخٍ خُِن   هللاَّ   ٛ  ُْخ  ُْز خِسة   ح س   ح ِّٞ ٔ ق  ُْ  ُٚ    ح

  ٔ ْغ٘ ٠ خء  ح٧ْ ْع ُْل  زِّق   ح خ ُٚ    ٣ غ  حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ح٧ْ ْسكِ  حُغَّ  ٝ   ٞ  ٛ ِض٣ض   ٝ  ُْؼ  ْ   ح ٤ٌِ ُْل   ٝعٞسس(( 24) ح

زِّق  ) حُـٔؼش ِ  ٣ غ  خ هلِلَّ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ خ حُغَّ  ٓ ِِيِ  ح٧ْ ْسكِ  ك٢ِ ٝ   ٔ ُْ ُْو ذ ٝطِ  ح ِض٣ضِ  ح ُْؼ  ِْ  ح ٤ٌِ ُْل   ٝعٞسس(( 1) ح

زِّق  ) حُظـخرٖ ِ  ٣ غ  خ هلِلَّ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ خ حُغَّ  ٓ ِْي   ُٚ    ح٧ْ ْسكِ  ك٢ِ ٝ   ٔ ُْ ُٚ    ح ذ   ٝ  ْٔ ُْل  ٞ   ح  ٛ  ٝ ٠ ِ َِّ  ػ  ٢ْء   ً   ؽ 

زَّق  ) حُلذ٣ذ ٝعٞسس(( 1) ه ِذ٣ش   ِ  ع  خ هلِلَّ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ح٧ْ ْسكِ  حُغَّ  ٝ   ٞ  ٛ ِض٣ض   ٝ  ُْؼ  ْ   ح ٤ٌِ ُْل  (( 1) ح

 .ؽ٢ء ًَ ؿٔغ رُي ٖٓ حُز٤خ٤ٗش ٝحُلٌٔش
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o (حٌُز٤غ٠ أكٔذ.د) ؟(ً شٛخ  ) ٝ( ً شٛخ  )ر٤ٖ حُلشم ٓخ 

ٖ   أ ٣ٜ  خ) حُ٘غخء ك٢    ح حَُِّز٣  ٞ٘  ٓ َ   ٫   آ  ْْ  ٣ ِل  ٌ  ُ  ْٕ ح أ  خء   ط ِشػٞ  ْشٛ خ حُِّ٘غ   حٌُخف رلظق(( 19) ً 

٤ْ٘ خ)ٝ فَّ  ٝ  ٝ   ٕ خ ٗغ  ِٚ  ح٩ِْ ٣ْ حُِذ   ٞ خٗ خ رِ ِ ْظٚ   اِْكغ   ٔ ٚ   ك   ٓ ْشٛ خ أ  ْظٚ   ً  ؼ  م   ٝ ْشٛ خ ٝ   رنْ( ح٧كوخف( 15) ً 

َْ ) أخشٟ آ٣ش ٝك٢ حٌُخف حْ  ه  لِوٞ  خ أٗ  ػ  ْٞ ْٝ  ه  ْشٛ خ أ   ً َُّٖ   َ ْْ  ٣ ظ و زَّ  ٌ ٘ ِٓ  ْْ  ٌ َّ ْْ  اِٗ ٘ظ  خ ً   ٓ ْٞ ٖ   ه  ( 53) ك خِعو٤ِ

ِ ) حٌُخف رلظق( حُظٞرش هلِل  ذ   ٝ  ـ  ٖ ٣ ْغ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ح٧ ْسكِ  حُغَّ خ ٝ  ػ  ْٞ ْشٛ خ ه   ً  ٝ  ْ ِظ٬ُٜ   ٝ  ِّٝ ذ  ـ  ُْ  رِخ

 ٍِ خ ح٥ف  َّْ ( )حُشػذ( 15) ٝ  ٟ ػ   ٞ خء اُِ ٠ حْعظ   ٔ ٢ِٛ   حُغَّ  ٝ   ٕ خ ٍ   د خ  ٨ُِْ ْسكِ  ُٜ  خ ك و خ خ حِْثظ٤ِ خ ٝ  ػ  ْٞ ْٝ  ه   أ 

ْشٛ خ ٖ   أ ط ٤ْ٘ خ ه خُ ظ خ ً   ك٢ ؽذ٣ذح   طؼزخ   طظؼذ حُٔشأس طٌشٛٚ حُ٘لظ ٣ؼ٢٘ ً شٛخ  (. كقِض( 11) ه خثِِؼ٤

ٌ شٙ ٓؾوش ُٜخ ك٤غزذ خدح٩ٗـ ٝعخػش ٝحُطِن ٝحُلَٔ ح٫ُٞدس  ٛزح ػ٤ِي طؾن ٓؾوش ك٤ٚ ٓخ كخُ

٫  ) ٛزح طلؼَ إٔ ػ٠ِ أًشٛي ؿ٤شى ٖٓ اؿزخس ك٤ٚ حٌُخف رلظق ً شٛخ  . ً شٛخ   ح ٝ  ِشٛٞ  ٌْ ْْ  ط   ٌ  ك ظ ٤ خطِ

٠ ِ خء ػ  ـ  ُْزِ ْٕ  ح ٕ   اِ ْد ٘ خ أ س  ق  ٞح ط ل  ـ  ك   ُِّظ ْزظ  ش  ٤ خسِ  ػ  ُْل  ٤ْٗ خ ح  حُزـ٤ش كٜزٙ أًشٛظٜخ كبٕ( حُ٘ٞس( 33) حُذ 

 ٝإٔ حُق٬س ػ٠ِ أؿزشى أكذ ً شٛخ   طق٢ِ إٔ ر٤ٖ كخُلشم أًشٜٛخ حُ٘خط أكذ ٧ٕ ً شٛخ   طزـ٢

 ٝا٫ ح٩ؿزخس١ حُظـ٤٘ذ ٓؼَ اؿزخس١ ً شٛخ   ٣ـخٛذ ٖٓ ٛ٘خى. حُق٬س طٌشٙ أٗض ً شٛخ   طق٢ِ

 ً شٛخ  . رُي ٣ٌشٙ ٝٛٞ حخظ٤خس١ ٛٞ ٖٓ ٝٛ٘خى اؿزخس١ طـ٤٘ذ ك٤ٜخ حُذٍٝ ٖٓ ًٝؼ٤ش ٣ؼذٓٞى

ً شٛخ   ربؿزخس  .رُي طلذ ٫ أٗض ٝ

 (16) آ٣ش : 

o طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢( هللا) رذٍ( هلل) ًِٔش حعظخذحّ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ (  ٕ  ُٞ ٤ وٞ  ِ  ع  َْ  هلِلَّ ٕ   أ ك ٬   ه   ط ظَّوٞ 

َْ )حُٔئٕٓ٘ٞ عٞسس ك٢ ح٣٥ش ػ٠ِ حُـٞحد ك٢{( 87} ٖ ه  د   ٓ  حصِ  سَّ  ٝ خ  ٔ د   حُغَّْزغِ  حُغَّ س   ٝ 

ْشػِ  ُْؼ  ِْ  ح ِظ٤ ُْؼ  َْ ) ح٣٥خص ؿخءص حُشػذ عٞسس ك٢ أخشٟ آ٣ش ٝك٢{  (86} ح ٖ ه  د   ٓ  حصِ  سَّ  ٝ خ  ٔ  حُغَّ

ح٧ ْسكِ   ٝ  َِ  (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ؟{(16} هللا    ه 

 ك٤غ ٖٓ ك٢ٜ. ك٬ٕ أٝ ُل٬ٕ حُـٞحد ٣ٌٕٞ حُذحس؟ ٛزٙ فخكذ ٖٓ عؤُ٘خ ُٞ حُِـش ك٤غ ٖٓ   

 حُغ٤خم ٧ٕ ٓشس؟( هلل)ٝ ٓشس( هللا) طؼخ٠ُ هللا حخظخس ُٔخرح أٓخ. هلل أٝ هللا ٗوٍٞ إٔ ؿخثضس حُِـش

ِٖ  هَ ) ح٤ٌُِٔش ػٖ حُغئحٍ ك٢ ًخٕ حُٔئٕٓ٘ٞ آ٣ش ك٢  ٔ ٖ ح٧ْ ْسك   ُِّ  ٓ ْْ  إِ ك٤ِٜ خ ٝ  ٘ظ   ً   ٕ ٞ  ٔ  ط ْؼِ 

{84 }  ٕ  ُٞ ٤ وٞ  ِ  ع  َْ  هلِلَّ ٕ   أ ك ٬   ه  ٝ ًَّش  َْ ) أ٣نخ   حُغٞسس ٗلظ ك٢ ٝهُٞٚ( ط ز  ٖ ه  ٌ ٞص   ر٤ِ ِذِٙ  ٓ   ِ  ٓ  َِّ  ً 

٢ْء   ٞ   ؽ   ٛ ٤ش   ٝ  ـِ  ٫   ٣ خس   ٝ  ـ   ٣  ِٚ ٤ْ ِ ْْ  إِ ػ  ٘ظ   ً   ٕ ٞ  ٔ ٕ  { 88} ط ْؼِ   ُٞ ٤ وٞ  ِ  ع  َْ  هلِلَّ ٠َّ ه  ٕ   ك ؤٗ  ٝ ش   ط ْغل 

 ر٬ّ ؿخء ح٤ٌُِٔش ك٢ ًِٚ حُغ٤خم ٧ٕٝ( هلل) حُـٞحد ك٤ٌٕٞ ح٤ٌُِٔش ػٖ حُغئحٍ ارٕ(  {89}

 .ح٤ٌُِٔش

َْ ) حُشػذ عٞسس آ٣ش ك٢ أٓخ    ٖ ه  د   ٓ  حصِ  سَّ  ٝ خ  ٔ ح٧ ْسكِ  حُغَّ  ٝ  َِ َْ  هللا    ه  ْزطْ  ه  ٖ أ ك خطَّخ  ِّٓ  ِٚ ِٗٝ  د 

٤ُِ خء ْٝ ٕ   ٫   أ  ٞ ٌ ِِ ْٔ  ٣  ْْ ِٜ ل ِغ ٫   ٗ ْلؼخ   ٧ِٗ  ح   ٝ  ش  َْ  م  َْ  ه   ٛ ١ِٞ ٠ ٣ ْغظ   ٔ ُْز ِق٤ش   ح٧ ْػ ح  ٝ  ّْ َْ  أ   ٛ ١ِٞ  ط ْغظ 

خص    ٔ حُ٘ ٞس   حُظ ِ   ٝ  ّْ ؼ   أ  حْ ؿ   ِٞ  ِ خء هلِل   ً حْ  ؽ ش  ِ وٞ  ِٚ  خ  ِْوِ خ  خرٚ    ً  ِْن   ك ظ ؾ  ُْخ  ْْ  ح ِٜ ٤ْ ِ َِ  ػ  خُِن   هللا    ه  َِّ  خ  ٢ْء   ً   ؽ 

  ٞ  ٛ حِكذ   ٝ   ٞ ُْ َّخس   ح ُْوٜ   حُزحص ػٖ ٝاٗٔخ ح٤ٌُِٔش ٓوخّ ك٢ ٤ُٝظ حُظٞك٤ذ ٓوخّ ك٢ كخُغ٤خم{(. 16} ح

 (.هللا) حُـٞحد ؿخء ُزح حُٞحكذس

o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) حُوشإٓ؟ ك٢ حُ٘لغ هزَ حُنش ٣ؤط٢ ٓظ٠ 

 ٣ظوذّ ٝك٤غ حُ٘لغ ٣غزن حُ٘لغ ٣ظنٖٔ ٓخ ٣ظوذّ ك٤غ ٝهخُٞح حُٔغؤُش ٛزٙ ك٢ رلؼٞح حُوذح٠ٓ   

ِِي   ٫َّ  هَ : )حُنش طوذ٣ْ ك٢. حُنش ٣وذّ حُنش ٣ظنٖٔ ٓخ ْٓ ح ُِ٘ ْلِغ٢ أ  ش   ٫   م  خ ٝ  خ ا٫َِّ  ٗ ْلؼ  خء ٓ   ؽ 

َِّ  هللا     ٌ ش   ُِ َّٓ َ   أ  ح أ ؿ  خء اِر  ْْ  ؿ    ِٜ ٕ   ك ٬   أ ؿ  ٝ ش   ٣ ْغظ ؤِْخش  خػ  ٫   ع   ٝ   ٕ ٞ  ٓ  هذّ ٛ٘خ( ٣ٞٗظ( 49) ٣ ْغظ ْوِذ
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ْٞ ) طؼخ٠ُ هخٍ ٝهزِٜخ حُنش  ُ  ٝ   َ ِـّ ْ  حُؾَّشَّ  َُِِّ٘خطِ  هللا    ٣ ؼ  خُٜ  ـ  ٤ْشِ  حْعظِْؼ ُْخ   مش, ٛزح( ٣ٞٗظ( 11) رِخ

ح) اِر  ٕ   ٓ ظَّ  ٝ  خ ش   ح٩ِٗغ  خٗ خ حُن  ػ  ِٚ  د  ٘زِ ـ  ُِ  ْٝ ح أ  ْٝ  ه خِػذ  خ أ   ٔ خ ه آثِ َّٔ ْل٘ خ كِ   ؾ   ً   ْٚ٘ ٙ   ػ  شَّ ( ٣ٞٗظ( 12) م 

َْ ) هخٍ ٝرؼذٛخ ْْ  ه  أ ٣ْظ  ْٕ  أ س  ْْ  اِ  ً حرٚ    أ ط خ ز  ْٝ  ر ٤ خط خ ػ  ح أ   .أٗغذ حُنش طوذ٣ْ( ٣ٞٗظ( 51) ٜٗ  خس 

َْ ) حُشػذ ك٢ آخش ٓؼخٍ    ٖ ه  د   ٓ  حصِ  سَّ  ٝ خ  ٔ ح٧ ْسكِ  حُغَّ  ٝ  َِ َْ  هللا    ه  ْزطْ  ه  ٖ أ ك خطَّخ  ِّٓ  ِٚ ِٗٝ ٤ُِ خء د  ْٝ  ٫   أ 

  ٕ ٞ ٌ ِِ ْٔ  ٣  ْْ ِٜ ل ِغ خ ٧ِٗ  ٫   ٗ ْلؼ  ح ٝ  ش   ِ ) هزِٜخ(( 16) م  هلِل  ذ   ٝ  ـ  ٖ ٣ ْغ حصِ  ك٢ِ ٓ   ٝ خ  ٔ ح٧ ْسكِ  حُغَّ خ ٝ  ػ  ْٞ  ه 

ْشٛ خ  ً  ٝ  ْ ِظ٬ُٜ   ٝ  ِّٝ ذ  ـ  ُْ ٍِ  رِخ خ ح٥ف  ّ  (. )حُشػذ( 15) ٝ  ْٞ  ٤ ُْ ِِي   ٫   ك خ ْٔ  ٣  ْْ  ٌ خ ُِز ْؼل   ر ْؼن  ٫   َّْٗلؼ   ٝ 

ح ش   َْ ) هخٍ هزِٜخ( عزؤ( 42) م  َّٕ  ه  ر٢ِّ اِ ْصم   ٣ ْزغ و   س  ٖ حُشِّ  ٔ خء ُِ ْٖ  ٣ ؾ  ٣ ْوِذس   ِػز خِدِٙ  ِٓ  ٝ    ُٚ (39 )

 ٓخ ٣ظوذّ ٝك٤غ حُ٘لغ ٣وذّ حُ٘لغ ٣ظنٖٔ ٓخ ٣ظوذّ ك٤غ كوخُٞح مش ٣ٝوذس ٗلغ حُشصم رغو( عزؤ

 .حُنش ٣وذّ حُنش ٣ظنٖٔ

 (17) آ٣ش : 

o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ؟ حُوشآ٢ٗ حُٔذٍُٞ ك٢ حُغٔخء  ٓؼ٠٘ ٓخ 

 :ٓؼ٤٘خٕ ُٜخ حُوشآ٢ٗ حُٔذٍُٞ ٝك٢ حُِـش ك٢ حُغٔخء   

َّخ اَِّٗخ: "طؼخ٠ُ ًوُٞٚ حُغزغ, حُغٔٞحص ٝحكذس ـ1 َّ٘٣ خء   ص   ٔ ٤ْٗ خ حُغَّ ًِذِ  رِِض٣٘ ش   حُذ  ح  ٞ  ٌ ُْ  6:حُقخكخص ـ" ح

 ح٧سك ػٖ ٝحسطلغ ػ٬ ٓخ ًَ ـ2

ْٖ : " طؼخ٠ُ هخٍ عٔخء, ٣غ٠ٔ حُِـش ك٢ حُز٤ض كغوق -  ٓ   ٕ خ  ً   ٖ ْٕ  ٣ ظ  ْٖ  أ   ُ   ٙ ش  ْ٘ق   ك٢ِ هللاَّ   ٣ 

٤ْٗ خ سِ  حُذ  ح٥ِْخش  دْ  ٝ  ذ  ْٔ  ٤ِْ ز ذ   ك  خءِ  اُِ ٠ رِغ   ٔ َّْ  حُغَّ ْ٘ظ شْ  ٤ُْ ْوط غْ  ػ   ٤ِْ َْ  ك   ٛ  َّٖ ِٛز  ٙ   ٣ ْز ٤ْذ  خ ً  ٤ع   ٓ  ـِ  ـ" ٣ 

 كخُغٔخء( ٗلغٚ ٤ُخ٘ن ػْ ر٤ظٚ عوق ا٠ُ كز٬ ٤ُٔذ أ١: ) حُٔلغشٕٝ ٣وٍٞ  15:حُلؾ

 حُغوق رٔؼ٠٘ ٛ٘خ

ٍ  : "حُغلخد رٔؼ٠٘ طٌٕٞ ٝهذ - ْٗض  ٖ   أ  خءِ  ِٓ  ٔ خء   حُغَّ خُ ضْ  ٓ  ِد٣ ش   ك غ  ْٝ ِسٛ خ أ   17:حُشػذ"   رِو ذ 

 ٗٞف" ٓذسحسح ػ٤ٌِْ حُغٔخء ٣٘ضٍ: "  حُٔطش رٔؼ٠٘ طٌٕٞ ٝهذ -

ْْ : " ٝحُـٞ حُلنخء رٔؼ٠٘ طٌٕٞ ٝهذ - ح أُ   ْٝ حص   حُط٤َّْشِ  اُِ ٠ ٣ ش  ش  غ خَّ ِّٞ  ك٢ِ ٓ  خءِ  ؿ   ٔ خ حُغَّ  ٓ 

 َّٖ  ٜ  ٌ ِغ ْٔ َّٕ  هللاَّ   ا٫َِّ  ٣  ُِي   ك٢ِ اِ ٣خص   ر   ٥   ّ ْٞ ٕ   ُِو   ٞ٘ ِٓ   79:حُ٘لَ" ٣ ْئ

ْٖ : " حُؼخ٢ُ ح٫سطلخع ٛزح رًش ٝ -  ٔ ْٕ  هللاَّ   ٣ ِشدِ  ك  ِْٜذ٣ٚ    أ  فْ  ٣  ٙ   ٣ ْؾش  ْذس  ْٖ  ُِِ٪ْع٬ِّ  ف   ٓ  ٣ ِشدْ  ٝ 

 ْٕ َْ  ٣ ِنَِّٚ   أ  ؼ  ـْ  ٣   ٙ ْذس  ٤ِّوخ   ف  ؿخ   م  ش  خ ك   ٔ َّ ؤٗ  ذ   ً  ؼَّ خءِ  ك٢ِ ٣ قَّ  ٔ ُِي   حُغَّ ز   ً   َ ؼ  ـْ ْؿظ   هللاَّ   ٣   حُشِّ

٠ ِ ٖ   ػ  ٕ   ٫ حَُِّز٣  ٞ٘ ِٓ  ( 125:ح٧ٗؼخّ( )٣ ْئ

 . حُغوق أٝ حُلنخء أٝ حُٔطش أٝ حُغلخد رٔؼ٠٘ طٌٕٞ هذ ؿذح ٝحعؼش ًِٔش كخُغٔخء

 

 الوصبٌب العملٍة:

 هللا ٓشحهزش ا٠ُ ى٣ذػٞ ٛزح ٝأخل٠ حُغش ٣ؼِْ هللا إٔ ػِٔض ارح ٝحُؼِٖ حُغش ك٢ هللا ٓشحهزش. 

 أػ٢ِٔ أٓٞسى طذر٤ش ك٢ هللا ا٫ ُي ك٤ِظ ح٧ٓٞس ٝطقش٣ق ح٧ٓٞس طذر٤ش ر٤ذٙ هللا إٔ ػِٔض ارح 

 .حُ٘خط ػٖ ٝحعظـ٢٘ هللا ا٠ُ ٢ٝحُـج هللا ٝحدػ٢,هلل أٓشى ٝكٞم٢ رخ٧عزخد

 حُ٘ؼْ طذّٝ كزطخػش هللا ٓ٘ي ٣ٝض٣ِٜخ ٣ـ٤شٛخ هللا إٔ حدػ٠ كٜزح ػ٤ِٜخ هللا طؾٌش١ ُْٝ حُ٘ؼٔش ؿلذص ارح 

 .حُ٘ؼْ طضٍٝ رخُٔؼخف٢ٝ
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 ٕػزخدٙ ُللع ٬ٓثٌظٚ ٣ًَٞ عٞء ًَ ٖٓ ٣للظي حُلل٤ع هللا أ . 

 ػ٠ِ طؼ٤ٖ حُظ٢ ٝح٧ٝسحد حٌُشع٢ ٝأ٣ش ٝحُٔغخء حُقزخف أرًخس ػ٠ِ كخكظ٢ ُزُي حُلل٤ع هللا إٔ حػ٢ِٔ 

 .كلظي

 طـؼِي حُخ٤شحص ك٢ حُٔغخسػش ٧ٕ حُخ٤شحص ك٢ عخسػ٢ ,حُخ٤شحص ك٢ ٝحُٔغخسػش ح٫عظـخرش 

 .حُقشحه ػ٠ِ أعشع ً٘ض ًِٔخ ُِخ٤ش أعشع ً٘ض ًِٔخ حُقشحه ػ٠ِ طغشػ٤ٖ

  

299



 

20 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (34( إلى اٌَة )11من اٌَة ): الثبنًالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر الموضوعً

 ( حعظٌٔخ٫  ُٔخ عزن هزِٜخ ٖٓ ح٣٥خص ك٢ ٓوخسػش حُٔؾش٤ًٖ رخُلـش.29 – 19ح٣٥خص ) 

 ( 43 – 31ح٣٥خص )أٗي حُغ٬ّ ػ٤ِٚ ٓلٔذ ٗز٤ٚ حُشػذ عٞسس ٖٓ ح٧خ٤ش حُٔوطغ ك٢ طؼخ٠ُ هللا ٣خزش 

 ػض٣ض أخز رخ٬ُٜى هللا أخزس أٓخٓٚ كخمشس ح٣٩ٔخٕ ٝد٫ثَ حٌُلش حخظخس كٖٔ, حُشعَ ٖٓ رذػخ   ُغض

 .ػ٘ٚ هللا ٠ٜٗ ػٔخ حٜٝٗٞ أٓشٙ ٞحؼزٝحط هللا أهخػٞح حُز٣ٖ ُِٔظو٤ٖ حُؼخهزش ٕٝأ ٓوظذس

 

 :فوائد وأسئلة تدبرٌة

 مذْٛ؟ ْٛ ٖٓ ٝر٤ٖ ٝحُؼَٔ حُؼِْ أَٛ ر٤ٖ هللا كشم ٤ًق 

    ( ْٖ  ٔ ْ   أ ك  خ ٣ ْؼِ   ٔ َّ ٍ   أٗ  ض ْٖ  اُِ ٤ْي   أٗ  رِّي   ِٓ ن   س  ُْل  ْٖ . ) رٚ ٝػَٔ رُي كلْٜ(  أػ٠ٔ ٛٞ ًٖٔ ح  ٔ  ً   ٞ  ٛ ٠  ٔ (  أ ْػ

 .ٝح٧سك حُغٔخء ر٤ٖ ًٔخ حُلشم ٖٓ كز٤ٜ٘ٔخ رٚ ٣ؼَٔ ٫ٝ حُلن ٣ؼِْ ٫

 خِق ٣ٝغِي هش٣وٜخ ك٤ئػش ٓآ٫ ٝخ٤ش كخ٫ أكغٖ حُلش٣و٤ٖ أ١ ٣ٝظلٌش ٣ظزًش إٔ رخُؼزذ كلو٤ن   

 . ٣ٝنشٙ ٣٘لؼٚ ٓخ ٣ظزًش أكذ ًَ ٓخ ٌُٖٝ كش٣وٜخ,

 ٖٓ ٣ٝنشٙ؟ ٣٘لؼٚ ٓخ ٣ظزًش حُز١ 

خ)   ٔ ًَّش   اَِّٗ ُٞ  ٣ ظ ز  ُْز خدِ  أٝ   ( ح٧

 ػٖ عؤُض كبٕ آدّ, ر٢٘ ٝفلٞس حُؼخُْ, ُ ذ   ْٛ حُز٣ٖ حٌُخِٓش, ٝح٥سحء حُشص٣٘ش, حُؼوٍٞ أُٝٞ: أ١   

 . ُْٜ هللا ٝفق ٖٓ أكغٖ طـذ ك٬ ٝفلْٜ,

 ح٧ُزخد؟ أُٝٞح فلخص ٢ٛ ٓخ   

1/  (  ٖ ٕ   حَُِّز٣ كٞ  ْٜذِ  ٣ٞ  ِ  رِؼ   ٓٞكشس, ًخِٓش رلوٞهٚ حُو٤خّ ٖٓ ػ٤ِٚ ػخٛذْٛ ٝحُز١ ا٤ُْٜ ػٜذٙ حُز١(  هللاَّ

 ح٧ٓخٗخص ٝؿ٤ٔغ حُؼزخدحص ؿ٤ٔغ ك٤ٜخ ٣ٝذخَ .ك٤ٜخ ٝحُ٘قق ُٜخ, حُظظ٤ْٔ ٖٓ كوٜخ طٞك٤ظٜخ رٜخ كخُٞكخء

 .ػ٤ِٚ حُظ٢ حُلوٞم ٝؿ٤ٔغ

ٕ   ٫)  أْٜٗ رٜخ حُٞكخء طٔخّ ٖٓ(  ٝ)  /2 ٞ ْ٘و ن  ٤ؼ خم   ٣  ِٔ ُْ  ك٢ كذخَ هللا, ػ٤ِٚ ػخٛذٝح حُز١ حُؼٜذ: أ١(  ح

 ح٧ُزخد أ٢ُٝ ٖٓ حُؼزذ ٣ٌٕٞ ك٬. حُؼزخد ٣ؼوذٛخ حُظ٢ ٝحُ٘زٝس, ٝح٣٧ٔخٕ ٝحُؼٜٞد حُٔٞحػ٤ن ؿ٤ٔغ رُي

 . ٝرخغٜخ ٗونٜخ ٝػذّ ًخِٓش, رؤدحثٜخ ا٫ حُؼظ٤ْ, حُؼٞحد ُْٜ حُز٣ٖ

3/  (  ٖ حَُِّز٣  ٝ   ٕ خ ٣ ِقِٞ  ش   ٓ   ٓ ِٚ  هللاَّ   أ  ْٕ  رِ َ   أ  ف   رٚ ح٣٩ٔخٕ ٖٓ رٞفِٚ, هللا أٓش ٓخ ًَ ك٢ ػخّ ٝٛزح(  ٣ٞ 

 . سعُٞٚ ُٝطخػش ُٚ, ؽش٣ي ٫ ٝكذٙ ُؼزخدطٚ ٝح٫ٗو٤خد سعُٞٚ, ٝٓلزش ٝٓلزظٚ ٝرشعُٞٚ,

o ِٕٞػوٞهْٜ ٝػذّ ٝحُلؼَ رخُوٍٞ رزشْٛ ٝأٜٓخطْٜ آرخءْٛ ٣ٝق. 

o ِٕٞٝكؼ٬ ه٫ٞ ا٤ُْٜ رخ٩كغخٕ ٝح٧سكخّ, ح٧هخسد ٣ٝق. 

o ِٕٞحُلوٞم ٖٓ ٓٞكشح ًخ٬ٓ كوْٜ رؤدحء ٝحُٔٔخ٤ُي, ٝح٧فلخد ح٧صٝحؽ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٓخ ٣ٝق 

 . ٝحُذ٣ٞ٤ٗش حُذ٤٘٣ش
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 ٣ٞفَ؟ إٔ رٚ هللا أٓش ٓخ ٝحف٤ِٖ ٣ـؼِْٜ حُز١ حُغزذ ٓخ   

ٕ  : ) هخٍ ُٜٝزح حُلغخد, ٣ّٞ ٝخٞف هللا خؾ٤ش    ْٞ ٣ ْخؾ   ٝ  ْْ رَّٜ   ٓ٘ٚ, خٞكْٜ ك٤ٔ٘ؼْٜ ٣خخكٞٗٚ,: أ١(  س 

 رٚ هللا أٓش ٓٔخ ؽ٢ء ك٢ ٣وقشٝح أٝ هللا, ٓؼخف٢ ػ٠ِ ٣ظـشإٝح إٔ حُلغخد, ٣ّٞ ػ٤ِٚ حُوذّٝ ٖٝٓ

 . ُِؼٞحد ٝسؿخء حُؼوخد ٖٓ خٞكخ

4/  (  ٖ حَُِّز٣ ٝح ٝ  ز ش   ٝػ٠ِ ٜٓ٘خ, ٝحُزؼذ ػٜ٘خ رخ٫ٌٗلخف ح٤ُٜ٘ٔخص ٝػٖ رخ٫ٓظؼخٍ, حُٔؤٓٞسحص ػ٠ِ(  ف 

 . طغخطٜخ رؼذّ حُٔئُٔش هللا أهذحس

 حُقزش؟ رُي ؽشه ٓخ ٌُٖ   

خء  )     ـ  ِٚ  حْرظِ ْؿ  ٝ  ْْ ِٜ رِّ  حُز١ حُ٘خكغ حُقزش ٛٞ ٛزح كبٕ حُلخعذس, ٝح٧ؿشحك حُٔوخفذ ٖٓ رُي ُـ٤ش ٫(  س 

 ٖٓ حُز١ حُقزش ٝٛٞ رؼٞحرٚ, ٝحُلظٞس ٓ٘ٚ, ُِوشد ٝسؿخء سرٚ, ُٔشمخس هِزخ ٗلغٚ, حُؼزذ رٚ ٣لزظ

 ٛٞ؟ ٓخ حُقزش ٖٓ حُؼخ٢ٗ ٝحُ٘ٞع* ح٣٩ٔخٕ, أَٛ خقخثـ

 ٝحُٔئٖٓ ٝحُلخؿش, حُزش ٖٓ ٣قذس كٜزح حُلخش, ٝٓ٘ظٜخٙ حُظـِذ ؿخ٣ظٚ حُز١ حُٔؾظشى حُقزش ٛٞ   

 . حُلو٤وش ػ٠ِ حُٔٔذٝف ٛٞ ك٤ِظ ٝحٌُخكش,

ٞح)  /5  ٓ أ ه خ ٬س   ٝ   .ٝرخه٘خ ظخٛشح ٬ٌٔٓٝطٜخ ٝؽشٝهٜخ رؤسًخٜٗخ(  حُقَّ

ح/ ) 6 ْٗل وٞ  أ  خ ٝ  َّٔ ِٓ  ْْ ْه٘ خٛ  ص  ح س  ٤ِٗ٬ ش   ِعش   ػ   ٝحٌُلخسحص ًخُضًٞحص حُٞحؿزش حُ٘لوخص رُي ك٢ دخَ(  ٝ 

 ؿزش٣ٖ حرٖ حُؾ٤خ ٝػ٤ٗ٬ش,ٓؼخٍ عشح حُ٘لوش, ا٠ُ حُلخؿش دػض ك٤غ ٣٘لوٕٞ ٝأْٜٗ حُٔغظلزش ٝحُ٘لوخص

 ..هللا سكٔٚ

7 ( /  ٕ ٝ ء  ٣ ْذس  ٘ شِ  ٝ  غ  ُْل  ٤ِّج ش   رِخ  هخرِٞٙ رَ رلؼِٚ, ٣وخرِٞٙ ُْ كؼَ, أٝ روٍٞ ا٤ُْٜ أعخء ٖٓ: أ١(  حُغَّ

 . ا٤ُٚ رخ٩كغخٕ

 ا٤ُْٜ, أعخء ٖٓ ا٠ُ ٣ٝلغٕ٘ٞ هطؼْٜ, ٖٓ ٣ٝقِٕٞ ظِْٜٔ, ػٖٔ ٣ٝؼلٕٞ كشْٜٓ, ٖٓ ك٤ؼطٕٞ   

 ! حُٔغ٢ء؟ رـ٤ش ظ٘ي كٔخ رخ٩كغخٕ, حُٔغ٢ء ٣وخرِٕٞ ًخٗٞح ٝارح

 ؿضحءْٛ؟ ٓخ 

ُ جِي  )     ْْ )  حُـ٤ِٔش ٝٓ٘خهزْٜ حُـ٤ِِش فلخطْٜ ٝفلض حُز٣ٖ(  أٝ  ْوز ٠ ُٜ   َّ٘خصِ : ) روُٞٚ كغشٛخ(  حُذَّحسِ  ػ   ؿ 

  ٕ ْذ  ُٔخ ؿخ٣ش كٞهٜخ ٣شٕٝ ٫ ٧ْٜٗ( ُٔخرح؟)ك٫ٞ؛ ػٜ٘خ ٣زـٕٞ ٫ٝ ػٜ٘خ, ٣ضُٕٝٞ ٫ اهخٓش: أ١(  ػ 

 . ٝحُـخ٣خص حُٔطخُذ ا٤ُٚ ط٘ظ٢ٜ حُز١ ٝحُغشٝس, حُ٘ؼ٤ْ ٖٓ ػ٤ِٚ حؽظِٔض

 أػ٤ْٜ٘؟ ٝهشس ٗؼ٤ْٜٔ طٔخّ ٛٞ ٓخ 

ٜٗ  خ)  أْٜٗ أػ٤ْٜ٘ ٝهشس ٗؼ٤ْٜٔ طٔخّ ٖٓ     ِٞ ْٖ  ٣ ْذخ   ٓ ِ ق   ٝ  ْٖ  ف  ِٓ  ْْ ِٜ )  ٝح٩ٗخع حُزًٞس ٖٓ(  آر خثِ

 ْْ ِٜ حِؿ  ٝ أ ْص  ٖٓ كبْٜٗ ٝح٧كزخد, ٝح٧فلخد ٝح٧ؽزخٙ, حُ٘ظشحء ًٝزُي حُضٝؿش أٝ حُضٝؽ أ١(  ٝ 

 .ٝرس٣خطْٜ أصٝحؿْٜ

  (  ش  ٌ ٬ثِ  ٔ ُْ ح  ٝ   ٕ  ِٞ ْْ  ٣ ْذخ  ِٜ ٤ْ ِ ْٖ  ػ  ِٓ  َِّ  ( ر خد   ً 

ّ  : ) ٣ٝوُٕٞٞ ُْٜ هللا ًشحٓشٝ رخُغ٬ٓش ٣ٜ٘جْٜٞٗ    ْْ  ع ٬  ٌ ٤ْ ِ  ٖٓ ٝحُظل٤ش حُغ٬ٓش ػ٤ٌِْ كِض: أ١(  ػ 

 . ٓلزٞد ًَ ُلقٍٞ ٝٓغظِضّ ٌٓشٝٙ, ًَ ُضٝحٍ ٓظنٖٔ ٝرُي ٌُْ, ٝكقِض هللا

 حُؼخ٤ُش؟ حُٔ٘خصٍ ٛزٙ أٝفِْٜ حُز١ ٓخ 

خ)      ٔ ْْ  رِ ز ْشط  ْ  )  حُـخ٤ُش, ٝحُـ٘خٕ حُؼخ٤ُش, حُٔ٘خصٍ ٛزٙ ا٠ُ أٝفٌِْ حُز١ ٛٞ فزشًْ: أ١(  ف  ِْؼ  ك٘ 

ْوز ٠  (  حُذَّحسِ  ػ 
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 ُٜخ؟ ٣ٝ٘قق ٗلغٚ ٣لذ ٖٓ ٣ِضّ حُز١ ٓخ 

 ح٧ُزخد أ٢ُٝ أٝفخف ٖٓ طؤخز ُؼِٜخ ٣ـخٛذٛخ, إٔ ه٤ٔش, ػ٘ذٙ ُٜخ ًٝخٕ ٗلغٚ ٗقق رٖٔ كلو٤ن   

 حُِزحص ُـ٤ٔغ حُـخٓؼش ح٧سٝحف ٝعشٝس حُ٘لٞط, ٤٘ٓش ٢ٛ حُظ٢ حُذحس, رٜزٙ طلظ٠ ُؼِٜخ ر٘ق٤ذ,

 . حُٔظ٘خكغٕٞ ك٤ِظ٘خكظ ٝك٤ٜخ حُؼخِٕٓٞ ك٤ِؼَٔ كِٔؼِٜخ ٝح٧كشحف,

 كزٔخرح حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ حُغٞسس ٝٛزٙ ٓؼخ٢ٗ حُوشإٓ ٧ٕ حُ٘خس أَٛ كخٍ رًش حُـ٘ش أَٛ كخٍ هللا رًش ػ٘ذٓخ 

 ٝفلْٜ؟

1/  (  ٖ ٕ   ٝحَُِّز٣ ٞ ْ٘و ن  ْٜذ   ٣  ِ  ػ  ْٖ  هللاَّ ِٚ  ر ْؼذِ  ِٓ ٤ؼ خهِ  ٝؿِع سعِٚ, أ٣ذ١ ػ٠ِ ػ٤ِْٜ أًذٙ ٓخ رؼذ ٖٓ: أ١(  ِٓ

 .ٝحُ٘وـ رخ٩ػشحك هخرِٞٙ رَ ٝحُظغ٤ِْ, رخ٫ٗو٤خد ٣وخرِٞٙ كِْ ػ٤ِْٜ,

2 ( /  ٕ ٞ ٣ ْوط ؼ  خ ٝ  ش   ٓ   ٓ ِٚ  هللاَّ   أ  ْٕ  رِ َ   أ  ف   ٫ٝ حُقخُق, ٝحُؼَٔ رخ٣٩ٔخٕ سرْٜ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ٓخ ٣قِٞح كِْ(  ٣ٞ 

 هللا عز٤َ ػٖ ٝحُقذ ٝحُٔؼخف٢, رخٌُلش ح٧سك ك٢ أكغذٝح رَ حُلوٞم, أدٝح ٫ٝ ح٧سكخّ ٝفِٞح

 .ػٞؿخ ٝحرظـخثٜخ

 ؿضحءْٛ؟ ٓخ 

ُ جِي  )    ْ   أٝ  ْْ )  حُٔئ٤ٖ٘ٓ, ٝػزخدٙ ٬ٓٝثٌظٚ هللا ٖٓ ٝحُزّ حُزؼذ: أ١(  حَُِّْؼ٘ ش   ُٜ     ُٜ : ٢ٛٝ(  حُذَّحسِ  ع ٞء   ٝ 

 . ح٤ُ٧ْ حُؼزحد ٖٓ ك٤ٜخ رٔخ حُـل٤ْ

 ػزخدٙ؟ ر٤ٖ ح٧سصحم ٣وغْ ٤ًق 

ْصم   ٣ ْزغ و   هللاَّ  )    ْٖ  حُشِّ  ٔ خء   ُِ ٣ ْوِذس   ٣ ؾ   ٣ٝوذسٙ ٣ؾخء ٖٓ ػ٠ِ ٣ٝزغطٚ حُشصم ٣ٞعغ ٝكذٙ ٛٞ: أ١....(  ٝ 

 ُٚ ٣قِق ٖٝٓ حُشصم ك٢ حُظٞعؼش ُٚ ٣قِق ٖٓ ٣ؼِْ كٜٞ طؼخ٠ُ ٣ؾخء,رلٌٔظٚ ٖٓ ػ٠ِ ٣ٝن٤وٚ

 .عزلخٗٚ حُل٤ٌْ حُؼ٤ِْ ٝٛٞ حُشصم ك٢ حُظن٤٤ن

ٞح)     ك ِشك  ٤ خسِ )  حٌُلخس: أ١(  ٝ  ُْل  ٤ْٗ خ رِخ  ٝرُي ح٥خشس ػٖ ٣ٝـلِٞح رٜخ, ٣طٔج٘ٞح إٔ ُْٜ أٝؿذ كشكخ(  حُذ 

 .ػوُْٜٞ ُ٘وقخٕ

 ٦ُخشس؟ رخُ٘غزش حُذ٤ٗخ حُل٤خس ه٤ٔش ٓخ 

خ)      ٓ ٤ خس   ٝ  ُْل  ٤ْٗ خ ح سِ  ك٢ِ حُذ  ظ خع   ا٫ِ ح٥ِخش   ٝأفلخرٚ أِٛٚ ٣ٝلخسم ه٬٤ِ رٚ ٣ظٔظغ كو٤ش ؽ٢ء: أ١(  ٓ 

 . ه٬٣ٞ ٬٣ٝ ٣ٝؼوزْٜ

 َٛ ػ٤ِْٜ؟ هللا أؿخد ٝٓخرح ٣ئٓ٘ٞح كظ٠ ح٫هظشحف آ٣خص ٣طِزٕٞ حُز٣ٖ حٌُلخس 

٫: ) ٣ٝوُٕٞٞ ٣ٝوظشكٕٞ هللا, سعٍٞ ػ٠ِ ٣ظؼ٘ظٕٞ هللا رآ٣خص ًلشٝح حُز٣ٖ إٔ طؼخ٠ُ ٣خزش    ْٞ  ُ   ٍ ض  أٗ 

 ِٚ ٤ْ ِ ْٖ  آ٣ ش   ػ  ِٓ  ِٚ رِّ َْ : ) روُٞٚ هللا كؤؿخرْٜ ٥ٓ٘ٞح ؿخءص ُٞ أٜٗخ ٝرضػْٜٔ(  س  َّٕ  ه  َ   هللاَّ   اِ ْٖ  ٣ ِن خء   ٓ   ٣ ؾ 

ِْٜذ١  ٣  ٝ  ِٚ ْٖ  اُِ ٤ْ  ٓظٞهلخ رُي ٣ـؼِٞح كظ٠ رؤ٣ذ٣ْٜ ٝحُن٬ٍ حُٜذح٣ش ك٤ِغض سمٞحٗٚ, هِذ: أ١(  أٗ  خد   ٓ 

 .ح٣٥خص ػ٠ِ

 َٛ ْٛ ٕٞصػْٜٔ؟ ك٢ فخده 

 رآ٣ش ؿخءْٛ ارح رَ ٣ٝوظشكٜٞٗخ, ٣ؼ٤ٜ٘ٞٗخ حُظ٢ رخ٣٥ش حُشعٍٞ ٣ؤط٢ إٔ ٣ِضّ ًخررٕٞ,٫ٝ كْٜ رُي ٝٓغ   

 ٣ؼ٤ٜ٘ٞٗخ, حُظ٢ ح٣٥خص هِزْٜ ٖٓ ُْٜ أٗلغ ًٝخٕ حُٔوقٞد, ٝكقَ رُي ًل٠ حُلن, ٖٓ رٚ ؿخء ٓخ طز٤ٖ

 . حُؼزحد ُؼخؿِْٜ رٜخ ٣ئٓ٘ٞح كِْ حهظشكٞح ٓخ هزن ؿخءطْٜ ُٞ كبٜٗخ

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ؟ ػ٬ٓش ٢ٛ ٓخ 

    (  ٖ ح حَُِّز٣  ٞ٘  ٓ ٖ   آ جِ  ٔ ط ْط  ٝ  ْْ رٜ    ٞ شِ  هِ  ًْ ِ  رِِز  . ُٝزحطٜخ أكشحكٜخ ٝطلنشٛخ ٝحمطشحرٜخ, هِوٜخ ٣ضٍٝ: أ١(  هللاَّ
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شِ  أ ٫)     ًْ ِ  رِِز ٖ   هللاَّ جِ  ٔ د   ط ْط  ٞ ُْوِ   ؽ٢ء ٫ كبٗٚ رًشٙ, عٟٞ ُؾ٢ء ططٔجٖ ٫ إٔ ٝكش١   رٜخ كو٤ن: أ١(  ح

 رخهلل ٓؼشكظٜخ هذس ٝػ٠ِ ٝٓؼشكظٚ, رٚ ٝح٧ٗظ خخُوٜخ, ٓلزش ٖٓ أك٠ِ ٫ٝ أؽ٠ٜ ٫ٝ ُِوِٞد أُز

 ٝطٌز٤ش ٝط٤َِٜ طغز٤ق ٖٓ ُشرٚ, حُؼزذ رًش هللا, رًش رؤٕ حُوٍٞ ػ٠ِ ٛزح ُٚ, رًشٛخ ٣ٌٕٞ ُٚ, ٝٓلزظٜخ

 . رُي ٝؿ٤ش

 رزًش حُوِٞد هٔؤ٤ٗ٘ش ٓؼ٠٘ ٛزح كؼ٠ِ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ, رًشٟ أٗضُٚ حُز١ ًظخرٚ هللا رزًش حُٔشحد إ: ٝه٤َ   

 رخ٧دُش حُٔئ٣ذ حُٔز٤ٖ حُلن ػ٠ِ طذٍ كبٜٗخ ُٜخ, ططٔجٖ ٝأكٌخٓٚ حُوشإٓ ٓؼخ٢ٗ طؼشف ك٤ٖ أٜٗخ :هللا

 هللا, ًظخد ك٢ ٝرُي ٝحُؼِْ, رخ٤ُو٤ٖ ا٫ حُوِٞد ططٔجٖ ٫ كبٜٗخ حُوِٞد, ططٔجٖ ٝرزُي ٝحُزشح٤ٖٛ,

 ٫ رَ رٜخ, ططٔجٖ ك٬ ا٤ُٚ طشؿغ ٫ حُظ٢ حٌُظذ ٖٓ عٞحٙ ٓخ ٝأٓخ ٝأًِٜٔخ, حُٞؿٞٙ أطْ ػ٠ِ ٓنٕٔٞ

 . ح٧كٌخّ ٝطنخد ح٧دُش طؼخسك ٖٓ هِوش طضحٍ

 رُي؟ ٣ؼشف ٤ًق 

 . ػظ٤ٔخ كشهخ ٝر٤٘ٚ ر٤ٜ٘خ ٣ـذ كبٗٚ حُؼِّٞ, أٗٞحع ٖٓ ؿ٤شٙ ٝطذرش ٝطذرشٙ, هللا ًظخد خزش ٖٓ   

 ا٣ٔخْٜٗ؟ ٣ٌٕٞ ٤ًق, ُِٔئ٤ٖ٘ٓ هللا أػذٙ حُز١ حُـضحء ٛٞ ٓخ  

    (  ٖ ح حَُِّز٣  ٞ٘  ٓ ح آ  ِٞ ِٔ ػ  خصِ  ٝ  خُِل   ح٥خش, ٝح٤ُّٞ ٝسعِٚ ًٝظزٚ ٬ٓٝثٌظٚ, رخهلل روِٞرْٜ آٓ٘ٞح: أ١(  حُقَّ

 حُـٞحسف ٝأػٔخٍ ٝسؿخثٚ, ٝخؾ٤ظٚ هللا ًٔلزش حُوِٞد أػٔخٍ حُقخُلش, رخ٧ػٔخٍ ح٣٩ٔخٕ ٛزح ٝفذهٞح

 . ٝٗلٞٛخ ًخُق٬س

 ؿضحءْٛ؟ ٓخ 

ر ٠)     ْْ  هٞ    ُٜ   ٖ ْغ ك  آد   ٝ   هللا سمٞحٕ ٖٓ ٣٘خُٕٞ رٔخ ٝرُي. كغٖ ٝٓشؿغ ه٤زش كخُش ُْٜ: أ١(  ٓ 

 حُظ٢ هٞر٠ ؽـشس رُي ؿِٔش ٖٝٓ حُطٔؤ٤ٗ٘ش, ٝطٔخّ حُشحكش ًٔخٍ ُْٜ ٝإٔ ٝح٥خشس, حُذ٤ٗخ ك٢ ًٝشحٓظٚ

 . حُقل٤لش ح٧كخد٣غ رٜخ ٝسدص ًٔخ ٣وطؼٜخ, ٓخ ػخّ ٓخثش ظِٜخ ك٢ حُشحًذ ٣غ٤ش حُظ٢ حُـ٘ش, ك٢

 (  ُِي ز  ِْ٘ خى   ً  ش   ك٢ِ أ ْسع  َّٓ ِ ضْ  ه ذْ  أ  ْٖ  خ  ْ   ه ْزِِٜ خ ِٓ  ٓ
ٞ   أ  ْ   ُِظ ْظِ  ِٜ ٤ْ ِ ٤ْ٘ خ حَُِّز١ ػ  ك  ْٝ  ..(. اُِ ٤ْي   أ 

ُِي  : ) ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓلٔذ ُ٘ز٤ٚ طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    ز  ِْ٘ خى   ً   ه ذْ )  حُٜذٟ ا٠ُ طذػْٞٛ هٞٓي ا٠ُ(  أ ْسع 

ِ ضْ  ْٖ  خ  ْ   ه ْزِِٜ خ ِٓ  ٓ
 طوٍٞ ُٝغض سعخُظي, ٣غظٌ٘شٝح كظ٠ حُشعَ ٖٓ رزذع كِغض سعِ٘خ, ك٤ْٜ أسعِ٘خ(  أ 

 . حُ٘لٞط ٝطض٢ً حُوِٞد ططٜش حُظ٢ , ا٤ُي هللا أٝكخٛخ حُظ٢ هللا آ٣خص ػ٤ِْٜ طظِٞ رَ ٗلغي, طِوخء ٖٓ

 هٞٓي؟ كخٍ ٓخ 

 سع٫ٞ ا٤ُْٜ أسعِ٘خى إٔ أػظٜٔخ حُظ٢ - ٝاكغخٗٚ سكٔظٚ ٣وخرِٞح كِْ رخُشكٖٔ, ٣ٌلشٕٝ أْٜٗ ٝحُلخٍ   

 ٖٓ هزِْٜ ٖٓ خ٬ رٖٔ ٣ؼظزشٕٝ أك٬ ٝحُشد, رخ٩ٌٗخس هخرِٞٛخ رَ ٝحُؾٌش رخُوزٍٞ -ًظخرخ ػ٤ِي ٝأٗضُ٘خ

 .رزٗٞرْٜ هللا أخزْٛ ٤ًق حٌُٔزرش حُوشٕٝ

 ػ٤ِْٜ؟ ٣شد إٔ هللا أٓشٙ رٔخرح 

    ( َْ ٞ   ه  ر٢ِّ ٛ  ٞ   ا٫ِ اُِٚ    ٫ س   سر٢ كٜٞ. حُشرٞر٤ش ٝطٞك٤ذ ح٤ُٛٞ٧ش طٞك٤ذ ُِظٞك٤ذ٣ٖ ٓظنٖٔ ٝٛزح(  ٛ 

ِٚ )  حُز١ ا٢ُٜ ٝٛٞ أٝؿذ٢ٗ, ٓ٘ز ر٘ؼٔٚ سرخ٢ٗ حُز١ ٤ْ ِ ِْض   ػ  ًَّ  ٞ ِٚ )  أٓٞس١ ؿ٤ٔغ ك٢(  ط  اُِ ٤ْ ظ خدِ  ٝ  : أ١(  ٓ 

 . كخؿخط٢ ٝك٢ ػزخدحط٢ ؿ٤ٔغ ك٢ أسؿغ
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 حٌُظذ؟ عخثش ػ٠ِ حُوشإٓ كنَ ٛٞ ٓخ ؟أٝ حٌُظذ عخثش ػ٠ِ حُوشإٓ هللا كنَ رٔخرح 

    ( ْٞ  ُ  ٝ  َّٕ صْ )  ح٤ُٜ٩ش حٌُظذ ٖٓ(  ه ْشآٗ خ أ  ٤ِّش  ِٚ  ع  ٍ   رِ ز خ ـِ ُْ ْٝ )  أٓخًٜ٘خ ػٖ(  ح ضْ  أ  ِٚ  ه طِّؼ   ؿ٘خٗخ(  ح٧ْسك   رِ

ْٝ )  ٝأٜٗخسح ْ   أ  ِِّ  ً  ِٚ ط ٠ رِ ْٞ  ٔ ُْ َْ . ) حُوشإٓ ٛزح ٌُخٕ(  ح ِ  ر  ش   هلِلَّ ْٓ خ ح٧ ٤ؼ  ِٔ  طوظن٤ٜخ حُظ٢ رخ٣٥خص ك٤ؤط٢(  ؿ 

 . ؽ٢ء؟ ح٧ٓش ٖٓ ُـ٤شْٛ أٝ ُْٜ كَٜ ٣وظشكٕٞ؟ ٓخ ح٣٥خص ٖٓ ٣وظشكٕٞ حٌُٔزر٤ٖ رخٍ كٔخ كٌٔظٚ,

 َٛ رخ٣٥خص؟ حٌُلخس ٣ظؼع 

    ( ْْ ٖ   ٣ ٤ْؤ طِ  أ كِ   ح حَُِّز٣  ٞ٘  ٓ ْٕ  آ ْٞ  أ  خء   ُ  خ حَُّ٘خط   ُٜ  ذ ٟ هللاَّ   ٣ ؾ  ٤ؼ  ِٔ  ؿ٤ٔؼخ ٛذح٣ظْٜ ػ٠ِ هخدس أٗٚ ك٤ِؼِٔٞح(  ؿ 

 ٣ؾخء ٖٓ ٣ٝنَ ٣ؾخء, ٖٓ ٣ٜذ١ رَ رُي, ٣ؾخء ٫ ٌُٝ٘ٚ

    (٫  ٝ   ٍ ح ٖ   ٣ ض  ٝح حَُِّز٣ ل ش   حُوٞحسع  ػ٤ِْٜ ٣ٞح٢ُ طؼخ٠ُ ٝهللا ٣ظؼظٕٞ, ٫ٝ ٣ؼظزشٕٝ ٫ ًلشْٛ, ػ٠ِ(  ً 

 ًلشْٛ ػ٠ِ ٓقشٕٝ ْٝٛ ٜٓ٘خ, هش٣زخ طلَ أٝ د٣خسْٛ ك٢ طق٤زْٜ حُظ٢

 ٓظ٠؟ ا٠ُ 

ظ٠َّ)     ْػذ   ٣ ؤْط٢ِ   ك   ٝ  ِ َّٕ )  سكؼٚ, ٣ٌٖٔ ٫ حُز١ حُٔظقَ حُؼزحد ُ٘ضٍٝ رٚ, ٝػذْٛ حُز١(  هللاَّ  ٫ هللاَّ   اِ

خد   ٣ ْخِِق   ٤ؼ  ِٔ ُْ  . ٝظِْٜٔ ٝػ٘خدْٛ ًلشْٛ ػ٠ِ رٚ هللا ٝػذْٛ ٓخ ٗضٍٝ ٖٓ ٝطخ٣ٞق ُْٜ طٜذ٣ذ ٝٛزح(  ح

 ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓلٔذ سعُٞٚ هللا ٣غ٢ِ رٔخرح 

ُ و ذِ )  -ٝٓغ٤ِخ ُٚ ٓؼزظخ - ُشعُٞٚ طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    ِْٜضة   ٝ  َ   حْعظ  ع  ْٖ  رِش   ًزد سعٍٞ أٍٝ كِغض(  ه ْزِِي   ِٓ

ِ ٤ْض  )  ٝأٝر١ ْٓ ٖ   ك ؤ  ٝح َُِِِّز٣ ل ش  َّْ . ) ٓؼزر٤ٖ ؿ٤ش أْٜٗ ظ٘ٞح كظ٠ ٓذس أِٜٓظْٜ: أ١ رشعِْٜ(  ً  ْْ  ػ  ْزطٜ   (  أ خ 

٤ْق  )  حُؼزحد رؤٗٞحع  ٌ ٕ   ك  خ  ًزرٞى حُز٣ٖ ٛئ٫ء ٣ـظش ك٬ أ٤ُٔخ, ٝػزحرخ ؽذ٣ذح ػوخرخ ًخٕ(  ِػو خدِ  ً 

 . رؤُٝجي كؼَ ًٔخ رْٜ ٣لؼَ إٔ ك٤ِلزسٝح ح٧ْٓ, ٖٓ هزِْٜ ك٤ٖٔ أعٞس كِْٜ ربٜٓخُ٘خ, ري ٝحعظٜضإٝح

 ٝآُٜظْٜ؟ ؽشًخإْٛ ُزط٬ٕ هللا رًشٛخ حُظ٢ ح٧دُش ٓخ 

    ( ْٖ  ٔ ٞ   أ ك   ٛ   ْ ِ ٠ ه خثِ َِّ  ػ  خ ٗ ْلظ   ً   ٔ ز ضْ  رِ  طزخسى هللا ٝٛٞ ٝحُوغو, رخُؼذٍ ٝح٥ؿَ, حُؼخؿَ رخُـضحء(  ً غ 

  ًزُي؟ ٤ُظ ًٖٔ ٝطؼخ٠ُ

ح: ) هخٍ ُٜٝزح     ِٞ ؼ  ؿ   ٝ  ِ خء   هلِلَّ  ً ش  )  ٗظ٤ش, ٫ٝ ٗذ ٫ٝ ُٚ ؽش٣ي ٫ حُز١ حُقٔذ, حُلشد ح٧كذ هللا ٝٛٞ(  ؽ 

 َْ ْْ : ) فخده٤ٖ ًخٗٞح إ ُْٜ(  ه   ٛٞ  ٔ ّْ )  كخُْٜ ُظؼِْ(  ع  ٗٚ    أ  خ ط٘  زِّجٞ   ٔ ْ   ٫ رِ  ًخٕ ارح كبٗٚ(  ح٧ْسكِ  ك٢ِ ٣ ْؼِ 

 حُز١ رٔ٘ضُش ٝأٌْٗ ُٚ, حُؾش٣ي دػٟٞ رط٬ٕ رزُي ػِْ ؽش٣ٌخ, ُٚ ٣ؼِْ ٫ ٝٛٞ ٝحُؾٜخدس حُـ٤ذ ػخُْ

  ْ ِِّ ّْ : ) هخٍ ُٜٝزح ٣ٌٕٞ؛ ٓخ أرطَ ٝٛزح ٣ؼِٔٚ, ٫ ٝٛٞ ؽش٣ٌخ ُٚ إٔ هللا ٣ ؼ  ِٛش   أ  ٖ   رِظ خ ِٓ  ٍِ ْٞ ُْو   ؿخ٣ش: أ١(  ح

 . أهٞحٌُْ رظخٛش أٗٚ طؼخ٠ُ ُٚ حُؾش٣ي دػٟٞ ٖٓ ٣ٌٖٔ ٓخ

 حُلو٤وش؟ ٢ٛ ٓخ 

ٖ  )  ٌُٖٝ حُؼزخدس, ٖٓ ؽ٤جخ ٣غظلن حُخِن ٖٓ أكذ ٤ُٝظ هللا, ا٫ اُٚ ك٬ حُلو٤وش, ك٢ ٝأٓخ    ِّ٣ ٖ   ص   َُِِِّز٣

ٝح ل ش   ً  ْْ  ٛ ش  ٌْ ٝح)  هللا ٣٥خص ٝطٌز٣زْٜ ٝؽشًْٜ, ًلشْٛ ٝٛٞ ٌٓشٝٙ حُز١(  ٓ  ذ  ف   ٝ  ِٖ َِ  ػ  ز٤ِ : أ١(  حُغَّ

ْٖ )  ًشحٓظٚ, دحس ٝا٠ُ هللا ا٠ُ حُٔٞفِش حُٔغظو٤ٔش حُطش٣ن ػٖ  ٓ  ٝ  َِ خ هللاَّ   ٣ ْنِِ  ٔ ْٖ  ُ ٚ   ك   ٤ُظ ٧ٗٚ(  ٛ خد   ِٓ

 . ؽ٢ء ح٧ٓش ٖٓ ٧كذ

 ؿضحءْٛ؟ ٓخ 

    ( ْْ حد   ُٜ   ز  ٤ خسِ  ك٢ِ ػ  ُْل  ٤ْٗ خ ح حد   حُذ  ز  ُ ؼ  سِ  ٝ  خ)  ٝدٝحٓٚ, ُؾذطٚ حُذ٤ٗخ ػزحد ٖٓ(  أ ؽ ن   ح٥ِخش   ٓ  ٝ  ْْ   ُٜ   ٖ ِٓ 

 ِ ْٖ  هللاَّ حم   ِٓ  .ٓ٘ٚ ٓخٗغ ٫ ا٤ُْٜ ٝؿٜٚ ارح كؼزحرٚ هللا, ػزحد ٖٓ ٣و٤ْٜ(  ٝ 
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 حُٔئ٤ٖ٘ٓ؟ ُؼزخدٙ أػذٛخ حُظ٢ ؿ٘ظٚ هللا ٝفق رٔخرح 

    (  َ ؼ  َّ٘شِ  ٓ  ـ  ُْ ِػذ   حَُّظ٢ِ ح  ٝ   ٕ ظَّوٞ   ٔ ُْ : أ١ رٚ, أٓشْٛ ك٤ٔخ ٣وقشٝح ُْٝ ػ٘ٚ, هللا ٜٗخْٛ ٓخ طشًٞح حُز٣ٖ(  ح

ِش١)  ٝكو٤وظٜخ فلظٜخ ـْ ْٖ  ط  ْٜٗ خس   ط ْلظِٜ خ ِٓ  حُٔخء ٝأٜٗخس حُِزٖ, ٝأٜٗخس حُخٔش, ٝأٜٗخس حُؼغَ, أٜٗخس(  ح٧

 . حُؼٔخس أٗٞحع ؿ٤ٔغ ٖٓ كظلَٔ ٝح٧ؽـخس حُزغخط٤ٖ طِي كظغو٠ أخذٝد, ؿ٤ش ك٢ طـش١ حُظ٢

  (خ  ِٜ  ً ْ   أ  حثِ ِظِٜ  خ د  ِْي  )  أ٣نخ, دحثْ(  ٝ  ْوز ٠ طِ ٖ   ػ  ح حَُِّز٣ ْٞ  .٣ق٤شٕٝ ا٤ُٜخ حُظ٢ ٝٓآُْٜ ػخهزظْٜ: أ١(  حطَّو 

 حٌُخكش٣ٖ؟ ػخهزش ٢ٛ ٓخ 

ْوز ٠)  ػ   ٝ   ٖ خكِِش٣  ٌ ُْ  !! حُٔز٤ٖ؟ حُلشم ٖٓ حُلش٣و٤ٖ ر٤ٖ كٌْ(  حَُّ٘خس   ح

 ػ٤ِْٜ؟ حٌُظذ اٗضحٍ ٖٓ حُ٘خط كخٍ ٓخ 

1/  (  ٖ حَُِّز٣  ٝ   ْ ٌِظ خد   آط ٤ْ٘ خٛ  ُْ ٕ  )  ٝرٔؼشكظٚ, رٚ ػ٤ِْٜ َّٓ٘٘خ: أ١(  ح ٞ ك  خ ٣ ْلش   ٔ ٍ   رِ ض  رٚ ك٤ئٕٓ٘ٞ(  اُِ ٤ْي   أٗ 

 ٖٓ آٖٓ ٖٓ كخٍ ٝٛزٙ رؼنخ رؼنٜخ ٝطقذ٣ن ُزؼل, رؼنٜخ حٌُظذ رٔٞحكوش ٣ٝلشكٕٞ ٣ٝقذهٞٗٚ,

 .حٌُظخر٤ٖ أَٛ

2/  (  ٖ ِٓ حدِ  ٝ  ْٖ  ح٧ْكض  ٌِش   ٓ  ْ٘  ٣   ٚ  ٛزح رؼل ٣ٌ٘ش ٖٓ حُلن, ػٖ حُٔ٘لشك٤ٖ حٌُلخس هٞحثق ٖٝٓ(  ر ْؼن 

 . ٣قذهٚ ٫ٝ حُوشإٓ

 َٛ حُ٘خط؟ ٛذح٣ش ػ٤ِي 

    ِٖ  ٔ ْٛظ ذ ٟ ك  ِٚ  ح ِ٘ ْلِغ ْٖ  كِ   ٓ  ٝ  ََّ خ م   ٔ َ   ك بَِّٗ ِ ٤ْٜ خ ٣ ِن َْ )  هللا, ا٠ُ طذػٞح ٓ٘زس ٓلٔذ ٣خ أٗض اٗٔخ ػ  خ ه   ٔ  اَِّٗ

ْشص   ِٓ ْٕ  أ  ٫ هللاَّ   أ ْػز ذ   أ  ِٚ  أ ْؽِشى   ٝ  ِٚ )  ٝكذٙ, هلل حُذ٣ٖ ربخ٬ؿ: أ١(  رِ ٞ اُِ ٤ْ ِٚ  أ ْدػ  اُِ ٤ْ آدِ  ٝ   ٓشؿؼ٢: أ١(  ٓ 

 . رٚ أٓشص رٔخ ٝحُو٤خّ د٣٘ٚ ا٠ُ حُذػٞس ٖٓ رٚ هٔض رٔخ ك٤ـخص٢٘٣ ا٤ُٚ رٚ أسؿغ حُز١

 ؟ حُوشإٓ حٌُظخد ٛزح كو٤وش ٓخ 

ُِي  )    ز   ً ُْ٘ خٙ   ٝ  ْٗض  خ أ   ٔ ٌْ ر٤ِ  خ ك  ش   ٓظو٘خ, ٓلٌٔخ: أ١ ػشر٤خ كٌٔخ, ٝحٌُظخد حُوشإٓ ٛزح أٗضُ٘خ ُٝوذ: أ١ (ػ 

 ٫ٝ ك٤ٚ, ٣ذحٖٛ ٫ٝ ٝكذٙ, ٣ظزغ إٔ ٤ُٝٞؿذ ٝحؽظزخٙ, ؽي ك٤ٚ ٣وغ ُج٬ حُِـخص, ٝأكقق ح٧ُغ٘ش رؤٝمق

 . ٣ؼِٕٔٞ ٫ حُز٣ٖ أٛٞحء ٖٓ ٣ٝ٘خهنٚ ٣نخدٙ ٓخ ٣ظزغ

 ٓؼقّٞ؟ أٗٚ ٓغ سعُٞٚ هللا طٞػذ ُٔخرح 

  ح٧كٌخّ ك٢ أعٞطٚ أٓظٚ ُٝظٌٕٞ رؼقٔظٚ ػ٤ِٚ ٤ُٔظٖ -ٓؼقّٞ أٗٚ ٓغ - سعُٞٚ طٞػذ ُٜٝزح

 طٞػذٙ؟ رٔخرح 

    ( ِٖ ُ جِ ْْ  حطَّز ْؼض   ٝ   ٛ حء   ٞ ْٛ خ أ   ٓ ى   ر ْؼذ  خء  ٖ   ؿ  ِٓ  ِْ ِْ ُِْؼ خ)  أٛٞحثْٜ, حطزخع ػٖ ٣ٜ٘خى حُز١ حُز٤ٖ(  ح ٖ   ُ ي   ٓ  ِٓ  ِ  هللاَّ

 ْٖ ِٓ   ٢ُِ ٫)  حُٔلزٞد, ح٧ٓش ُي ك٤لقَ ٣ظ٫ٞى(  ٝ  حم   ٝ   . حٌُٔشٝٙ ح٧ٓش ٖٓ ٣و٤ي(  ٝ 

 ( ْو ذ ُ ِْ٘ خ ٝ  ع ٬ أ ْسع  ْٖ  س  ِْ٘ خ ه ْزِِي   ِٓ ؼ  ؿ   ٝ  ْْ خ ُٜ   حؿ   ٝ ٣َّش   أ ْص ر سِّ خ ٝ   ٓ  ٝ   ٕ خ  ً   ٍ ع ٞ ْٕ  ُِش  ِٕ  ا٫ِ رِآ٣ ش   ٣ ؤْط٢ِ   أ  ِ  رِبِْر َِّ  هللاَّ  ٌ ُِ 

  َ ُ و ذْ )  سعخُظي, ٣غظـشرٞح كظ٠ حُ٘خط ا٠ُ أسعَ سعٍٞ أٍٝ ُغض: أ١ .. (ًِظ خد   أ ؿ  ِْ٘ خ ٝ  ع ٬ أ ْسع  ْٖ  س  ِٓ 

ِْ٘ خ ه ْزِِي   ؼ  ؿ   ٝ  ْْ خ ُٜ   حؿ   ٝ ٣َّش   أ ْص ر سِّ  ٩خٞحٗي ًخٕ ًٔخ ٝرس٣ش, أصٝحؽ ُي ٣ٌٕٞ رؤٕ أػذحإى ٣ؼ٤زي ك٬(  ٝ 

 أؿشحمْٜ ٧ؿَ ا٫ ًزُي؛ هزِي حُشعَ إٔ ٣ؼِٕٔٞ ْٝٛ رزُي ك٤ي ٣وذكٕٞ ؽ٢ء ك١٨ حُٔشع٤ِٖ,

 . ؽ٢ء ح٧ٓش ٖٓ ُي ك٤ِظ حهظشكٞٛخ آ٣ش ٓ٘ي هِزٞح ٝإ ٝأٛٞحثْٜ؟ حُلخعذس
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 َٛ ُْٜحُشعَ؟ ر٤ذ رُي إٔ أٝ طوذٜٓخ ٣ٞؿذ رخ٣٥خص حعظؼـخ 

خ)      ٓ  ٝ   ٕ خ  ً   ٍ ٞ ع  ْٕ  ُِش  ِٕ  ا٫ِ رِآ٣ ش   ٣ ؤْط٢ِ   أ  ِ  رِبِْر )  ٝهنخٙ, هذسٙ حُز١ ٝهظٜخ ك٢ ا٫ ك٤ٜخ ٣ؤرٕ ٫ ٝهللا(  هللاَّ

 َِّ  ٌ ُِ   َ  ٣وذّ ٧ٕ ٓٞؿزخ رخُؼزحد أٝ رخ٣٥خص حعظؼـخُْٜ ك٤ِظ ػ٘ٚ, ٣ظؤخش ٫ٝ ػ٤ِٚ ٣ظوذّ ٫(  ًِظ خد   أ ؿ 

 . ٣ش٣ذ ُٔخ كؼخٍ طؼخ٠ُ أٗٚ ٓغ ٣ئخش أٗٚ ًظذ ٓخ هللا

 َٛ ح٧هذحس؟ ك٢ ٝحُظزذ٣َ حُظـ٤٤ش ٣وغ 

    (ٞ ل  ْٔ خ هللاَّ   ٣  خء   ٓ  ٣ ْؼزِض  )  ح٧هذحس ٖٓ(  ٣ ؾ   رٚ عزن ٓخ ؿ٤ش ك٢ ٝحُظـ٤٤ش حُٔلٞ ٝٛزح ٜٓ٘خ, ٣ؾخء ٓخ(  ٝ 

 ٗوـ ػِٔٚ ك٢ ٣وغ إٔ هللا, ػ٠ِ ٓلخٍ رُي ٧ٕ طـ٤٤ش ٫ٝ طزذ٣َ ك٤ٚ ٣وغ ٫ ٛزح كبٕ هِٔٚ ًٝظزٚ ػِٔٚ

ٙ  : ) هخٍ ُٜٝزح خَِ أٝ ْ٘ذ  ِػ  ٝ   ّ ٌِظ خدِ  أ  ُْ  كٜٞ ح٧ؽ٤خء, عخثش ا٤ُٚ طشؿغ حُز١ حُٔللٞظ حُِٞف: أ١(  ح

 . ٝؽؼذ ُٚ كشٝع ٢ٛٝ أفِٜخ,

 هللا ٣ٝـؼَ ح٬ُٔثٌش, طٌظزٜخ حُظ٢ ٝح٤ُِِش ح٤ُّٞ ًؤػٔخٍ ٝحُؾؼذ, حُلشٝع ك٢ ٣وغ ٝحُظزذ٣َ كخُظـ٤٤ش   

 حُزش هللا ؿؼَ ًٔخ حُٔللٞظ, حُِٞف ك٢ سعْ ٓخ ح٧عزخد, طِي طظؼذٟ ٫ أعزخرخ, ُٝٔلٞٛخ أعزخرخ ُؼزٞطٜخ

 رشًش ُٔلن عززخ حُٔؼخف٢ ؿؼَ ًٝٔخ حُشصم, ٝعؼش حُؼٔش هٍٞ أعزخد ٖٓ ٝح٩كغخٕ ٝحُقِش

 ُزُي حُظؼشك ٝؿؼَ ُِغ٬ٓش, عززخ ٝحُٔؼخهذ حُٜٔخُي ٖٓ حُ٘ـخس أعزخد ؿؼَ ًٝٔخ ٝحُؼٔش, حُشصم

 ػِٔٚ هذ ٓخ ٣خخُق ٫ ٜٓ٘خ ٣ذرشٙ ٝٓخ ٝاسحدطٚ, هذسطٚ رلغذ ح٧ٓٞس ٣ذرش حُز١ كٜٞ ُِؼطذ, عززخ

 . حُٔللٞظ حُِٞف ك٢ ًٝظزٚ

 ( ْٕ اِ خ ٝ  َّي   ٓ  ْْ  حَُِّز١ ر ْؼل   ٗ ِش٣٘   ٛ ْٝ  ٗ ِؼذ  َّي   أ  ك٤َّ٘   ٞ خ ٗ ظ   ٔ ِ ٤ْي   ك بَِّٗ ُْز ٬ؽ   ػ  ِ ٤ْ٘ خ ح ػ  خد   ٝ  ُِْلغ   هللا ٝػذ َٛ.....(ح

 ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُشعٍٞ ك٤خس ك٢ ٓوشٕٝ رب٬ًْٜٛ ٌُِلخس

 كْٜ حُؼزحد, ٖٓ رٚ ٣ٞػذٕٝ ٓخ ربفخرش ػ٤ِْٜ طؼـَ ٫: ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓلٔذ ُ٘ز٤ٚ طؼخ٠ُ ٣وٍٞ   

ْٕ . ) رٚ ٝػذٝح ٓخ ٣ق٤زْٜ إٔ رذ ك٬ ًٝلشْٛ هـ٤خْٜٗ ػ٠ِ حعظٔشٝح إ خ اِ َّي   ٓ   كظوش حُذ٤ٗخ ك٢ ا٣خٙ(  ٗ ِش٣٘ 

خ)  ُي ؽـ٬ رُي ك٤ِظ افخرظْٜ هزَ(  ٗظٞك٤٘ي أٝ)  ػ٤٘ي, رزُي  ٔ ِ ٤ْي   ك بَِّٗ ُْز ٬ؽ   ػ   . ُِخِن ٝحُظز٤٤ٖ(  ح

ِ ٤ْ٘ خ)     ػ  خد   ٝ  ُِْلغ   . ٗؼخهزْٜ أٝ ٝٗؼ٤زْٜ ٝم٤ؼٞٙ, ػ٤ِْٜ, ٓٔخ رٚ, هخٓٞح ٓخ ػ٠ِ حُخِن ك٘لخعذ(  ح

 طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ رخُٞػ٤ذ حُٔشحد ٓخ (: ْْ  ُ  ٝ ح أ  ْٝ َّخ ٣ ش  ٜ خ ح٧ْسك   ٗ ؤْط٢ِ أٗ  ْ٘و ق   ٗ  ْٖ حكِٜ خ ِٓ  ؟( أ ْهش 

 .حُظخ٤ُٖٔ ٝحعظجقخٍ حٌُٔزر٤ٖ رب٬ٛى ه٤َ/ 1

 . ح٧هٞحٍ ٖٓ رُي ؿ٤ش ٝه٤َ ٝأرذحْٜٗ, أٓٞحُْٜ ك٢ ٝٗوقْٜ حُٔؾش٤ًٖ, رِذحٕ رلظق: ٝه٤َ/ 2

 ٣ٝلَ ٣ٝـظخكٜخ, ٣لظلٜخ هللا ؿؼَ حٌُٔزر٤ٖ ٛئ٫ء أسحم٢ إٔ رزُي حُٔشحد إٔ -أػِْ ٝهللا - ٝحُظخٛش   

 أكذ, ٣شدٙ ٫ ٓخ حُوٞحسع ٖٓ رْٜ هللا ٣ٝٞهغ حُ٘وـ, ٣ـظخكْٜ إٔ هزَ ُْٜ ط٘ز٤ٜخ رؤهشحكٜخ, حُوٞحسع

هللاَّ  : ) هخٍ ُٜٝزح  ٝ   ْ  ٌ وِّذ   ٫ ٣ ْل ؼ   ٓ  ِٚ ِٔ ٌْ  . ٝحُـضحث٢ ٝحُوذس١ حُؾشػ٢ كٌٔٚ ٛزح ك٢ ٣ٝذخَ(  ُِل 

 ٢ٛ رَ ٗوـ, ٫ٝ ك٤ٜخ خَِ ٫ ٝح٩طوخٕ, حُلٌٔش ؿخ٣ش ك٢ طٞؿذ ك٤ٜخ, هللا ٣لٌْ حُظ٢ ح٧كٌخّ كٜزٙ   

 هذ كبٗٚ ؿ٤شٙ كٌْ رخ٬ف ك٤ٜخ, حُوذف ا٠ُ عز٤َ ٫ٝ أكذ ٣ظؼوزٜخ ك٬ ٝحُلٔذ, ٝحُؼذٍ حُوغو ػ٠ِ ٓز٤٘ش

 .٣ٞحكوٚ ٫ ٝهذ حُقٞحد ٣ٞحكن

 (  ٞ  ٛ ِش٣غ   ٝ  خدِ  ع  ُِْلغ   . هش٣ذ كٜٞ آص, ٛٞ ٓخ ًَ كبٕ رخُؼزحد ٣غظؼـِٞح ك٬: أ١(  ح

ه ذْ ) ش   ٝ   ٌ  ٓ   ٖ ْٖ  حَُِّز٣ ِٓ  ْْ ِٜ ِٚ  ه ْزِِ َّ ِِ ش   كِ  ٌْ  ٔ ُْ خ ح ٤ؼ  ِٔ ْ   ؿ  خ ٣ ْؼِ  ِغذ   ٓ  ٌْ َ   ط  ْ   ٗ ْلظ   ً  ٤ ْؼِ  ع  لَّخس   ٝ   ٌ ُْ ْٖ  ح  ٔ ْوز ٠ ُِ  (.  حُذَّحسِ  ػ 

306



 

27 
 

 ســـــورة الــــرعــــــد

ه ذْ ) ش   ٝ   ٌ  ٓ   ٖ ْٖ  حَُِّز٣ ِٓ  ْْ ِٜ  ٣ق٘ؼٞح ُْٝ ٌٓشْٛ ػْٜ٘ ٣ـٖ كِْ حُشعَ, رٚ ؿخءص حُز١ ٝرخُلن رشعِْٜ(  ه ْزِِ

ِٚ )  ٣ٝزخسصٝٗٚ, هللا ٣لخسرٕٞ كبْٜٗ ؽ٤جخ َِِّ ش   كِ  ٌْ  ٔ ُْ خ ح ٤ؼ  ِٔ  ربرٗٚ, ا٫ ٌٓشح ٣ٌٔش إٔ أكذ ٣وذس ٫: أ١(  ؿ 

  ٝهذسٙ, هنخثٚ ٝطلض

ْ  )  هللا كبٕ ٝحُ٘ذّ, رخُخ٤زش ػ٤ِْٜ ع٤ؼٞد ٌٓشْٛ كبٕ رذ٣٘ٚ ٣ٌٔشٕٝ ًخٗٞح كبرح    خ ٣ ْؼِ  ِغذ   ٓ  ٌْ َ   ط  ( ٗ ْلظ   ً 

 . ٝحُزخه٘ش حُظخٛشس ٝأػٔخُٜخ ٝاسحدحطٜخ ٜٛٔٞٓخ: أ١

 ؟(ؿ٤ٔؼخ حٌُٔش كِِٚ)هُٞٚ رؼذ(ٗلظ ًَ طٌغذ ٓخ ٣ؼِْ)طؼخ٠ُ هُٞٚ د٫ُش ٓخ 

 حُلن ٣نش ٌٓشح ٣ٌٔشٝح إٔ ك٤ٔظ٘غ ٌٓشْٛ, هللا ػ٠ِ ٣خل٠ ك٬ ًغزٜخ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ رذ ٫ حٌُٔش ٧ٕ   

 .ؽ٤جخ ٣ٝل٤ذْٛ ٝأِٛٚ

    (  ْ ٤ ْؼِ  ع  لَّخس   ٝ   ٌ ُْ ْٖ  ح  ٔ ْوز ٠ ُِ  ٌُِلش ٫ ُِٔظو٤ٖ حُؼخهزش إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ ُشعِٚ؟ أٝ أُْٜ: أ١(  حُذَّحسِ  ػ 

 .ٝأػٔخُٚ

(  ٍ ٣ وٞ   ٝ   ٖ ٝح حَُِّز٣ ل ش  ْشع ٬ ُ ْغض   ً   ٓ  َْ ل ٠ ه   ً  ِ ح رِخهللَّ ٤ِٜذ  ْْ  ر ٢ِ٘٤ْ ؽ   ٌ ر ٤ْ٘   ٝ  ْٖ  ٓ  ٝ   ٙ ْ٘ذ  ْ   ِػ ِْ ٌِظ خدِ  ِػ ُْ  (. ح

    (  ٍ ٣ وٞ   ٝ   ٖ ٝح حَُِّز٣ ل ش  ْشع ٬ ُ ْغض   ً  َْ )  رٚ, أسعِض ٓخ ٣ٌٝزرٕٞ ٣ٌزرٞٗي: أ١(  ٓ   هِزٞح إ - ُْٜ(  ه 

ل ٠: ) ؽ٤ٜذح رُي ػ٠ِ  ً  ِ ح رِخهللَّ ٤ِٜذ  ْْ  ر ٢ِ٘٤ْ ؽ   ٌ ر ٤ْ٘   ٝ ) 

 فذهٚ؟ ػ٠ِ حُذحُش ُشعُٞٚ هللا ؽٜخدس ٢ٛ ٓخ 

 كؼِٚ ٝأٓخ. سعخُظٚ رٚ ٣ؼزض ٓٔخ خِوٚ أفذم ا٠ُ هللا أٝكخٙ كزٔخ هُٞٚ أٓخ  .ٝاهشحسٙ ٝكؼِٚ روُٞٚ ٝؽٜخدطٚ

 ُٚ ٓ٘ٚ ؽٜخدس ٝٛزح ٝأطزخػٚ أفلخرٚ ٝهذسس هذسطٚ ػٖ خخسؿخ ٗقشح ٝٗقشٙ سعُٞٚ أ٣ذ طؼخ٠ُ هللا ك٨ٕ

 . ٝحُظؤ٤٣ذ رخُلؼَ

 هللا سمٞحٕ كِٚ حطزؼٚ كٖٔ رخطزخػٚ, حُ٘خط أٓش ٝأٗٚ سعُٞٚ, أٗٚ ػ٘ٚ حُشعٍٞ أخزش كبٗٚ اهشحسٙ, ٝأٓخ   

 ػ٤ِٚ طوٍٞ كِٞ رُي, ػ٠ِ ٣وشٙ ٝهللا ٝدٓٚ ٓخُٚ ُٚ ٝكَ ٝحُغخو حُ٘خس كِٚ ٣ظزؼٚ ُْ ٖٝٓ ًٝشحٓظٚ,

 . رخُؼوٞرش ُؼخؿِٚ ح٧هخ٣َٝ رؼل

 ٝعِْ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ حُشعٍٞ فذم ػ٠ِ حُذحُش حٌُظخر٤ٖ أَٛ ؽٜخدس ٓخ 

    ( ْٖ  ٓ  ٝ   ٙ ْ٘ذ  ْ   ِػ ِْ ٌِظ خدِ  ِػ ُْ  آٖٓ ٖٓ ُِشعٍٞ ٣ؾٜذٕٝ كبْٜٗ حٌُظخر٤ٖ, أَٛ ػِٔخء ٌَُ ؽخَٓ ٝٛزح(  ح

 ٖٓ أرِؾ ؽٜخدس ػ٘ذٙ إٔ ػ٘ٚ هللا كبخزخس رُي ًظْ ٖٝٓ ػ٤ِٚ, حُظ٢ حُؾٜخدس رظِي فشف حُلن, ٝحطزغ

 . ٌٓظٞٓش ؽٜخدس ػ٘ذٙ إٔ ػ٠ِ ٣ذٍ كغٌٞطٚ رخُزشٛخٕ, حعظؾٜخدٙ ُشد ؽٜخدس ػ٘ذٙ ٣ٌٖ ُْ ُٝٞ خزشٙ,

 حٌُظخد؟ أَٛ رخعظؾٜخد هللا أٓش ُٔخرح 

 ٛٞ ٖٓ رخ٬ف ؿ٤شْٛ, ٖٓ رٚ أػِْ ْٛ ٖٝٓ أِٛٚ ك٤ٚ ٣غظؾٜذ اٗٔخ أٓش ًَٝ حُؾؤٕ, ٛزح أَٛ ٧ْٜٗ   

 .ٝٓؼشكظْٜ خزشطْٜ ُؼذّ حعظؾٜخدْٛ ك٢ كخثذس ك٬ ٝؿ٤شْٛ, حُؼشد ٓؾش٢ً ٖٓ ًخ٤٤ٓ٧ٖ ػ٘ٚ, أؿ٘ز٢

 

 لمسبت بٍبنٍة:

 (22-19) آ٣ش : 

o حُٔنخسػش ح٧كؼخٍ حعظؼٔخٍ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ( 22) ا٠ُ( 19) ح٣٥ش ٖٓ حُشػذ عٞسس ك٢ 

 كخمَ.د) حُٔنخسػش؟ ح٧كؼخٍ ٝعو ك٢ ٓخم٤ش أكؼخٍ ػ٬ػش ٝحعظؼَٔ ٝآخشٛخ ح٣٥خص أٍٝ ك٢

 (حُغخٓشحث٠
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ْٖ ) ح٣٥خص ٗوشأ     ٔ ْ   أ ك  خ ٣ ْؼِ   ٔ َّ ٍ   أٗ  ِْٗض ْٖ  اُِ ٤ْي   أ  رِّي   ِٓ ن   س  ُْل  ْٖ  ح  ٔ  ً   ٞ  ٛ ٠  ٔ خ أ ْػ  ٔ ًَّش   اَِّٗ ُٞ  ٣ ظ ز   أٝ 

ُْز خدِ  ٖ  ( 19) ح٧ْ  ٕ   حَُِّز٣ كٞ  ْٜذِ  ٣ٞ  ِ  رِؼ  ٫   هللاَّ  ٝ   ٕ ٞ ْ٘و ن  ٤ؼ خم   ٣  ِٔ ُْ ٖ  ( 21) ح حَُِّز٣  ٝ   ٕ خ ٣ ِقِٞ  ش   ٓ   ٓ ِٚ  هللاَّ   أ   رِ

 ْٕ َ   أ  ف   ٞ٣   ٕ ْٞ ٣ ْخؾ   ٝ  ْْ رَّٜ  ٕ   س  خكٞ  ٣ خ  خدِ  ع ٞء   ٝ  ُِْلغ  ٖ  ( 21) ح حَُِّز٣ ٝح ٝ  ز ش  خء   ف  ـ  ِٚ  حْرظِ ْؿ رِّ  ٝ  ْْ س  ِٜ 

ٞح  ٓ أ ه خ س   ٝ   ٬ ح حُقَّ ْٗل وٞ  أ  خ ٝ  َّٔ ِٓ  ْْ ْه٘ خٛ  ص  ح س  ٤ِٗ ش   ِعش    ٬ ػ   ٝ   ٕ ٝ ء  ٣ ْذس  ٘ شِ  ٝ  غ  ُْل  ٤ِّج ش   رِخ ُ جِي   حُغَّ ْْ  أٝ  ْوز ٠ ُٜ    ػ 

 رخُلؼَ ػ٘ٚ ػز ش ٓلذد ٝهض ُٚ ًخٕ ٓخ أٗٚ ٗـذ حُٔغؤُش ك٢ ٗظشٗخ ُٞ( حُشػذ( 22) حُذَّحسِ 

 ك٢ ح٩كطخس أٝ حُضًخس ح٩ٗلخم ٝكظ٠ ٓلذدس أٝهخص ُٜخ حُق٬س( حُق٬س أهخٓٞح) حُٔخم٢

 ح٧ٝفخف ٛزٙ ًَ ٣غزن ٛٞ حُقزش ٓخم٢, كؼَ ح٧ٝفخف ٌَُ عخروخ   ًخٕ ٝٓخ سٓنخٕ

 ٓغظٔش ٛٞ رُي ػذح ٝٓخ رخُٔخم٢ ػ٘ٚ كؼزش ؿ٤ٔؼخ   ٜٓ٘خ أعزن كٜٞ فزش ا٠ُ طلظخؽ ًِٜخ ٧ٜٗخ

 إٔ كبٓخ طِي أٓخ ٓغظٔشس ٛزٙ ٝهض ُٜخ ٤ُظ سرْٜ, ٣خؾٕٞ ٝهض, ُٚ ٤ُظ( هللا رؼٜذ ٣ٞكٕٞ)

 ٗظ٤شٙ طؼز٤ش ٛ٘خى ٌُٖٝ حُوشإٓ ك٢ حُٞك٤ذ حُظؼز٤ش ٤ُظ ٝٛزح عخروش ٢ٛ أٝ ٝهض ُٜخ ٣ٌٕٞ

(  ٖ حَُِّز٣  ٝ   ٕ ٞ ٌ غَّ  ٔ ٌِظ خدِ  ٣  ُْ ٞحْ  رِخ  ٓ أ ه خ ٬ س   ٝ  َّٕ ( )ح٧ػشحف( 171) حُقَّ ٖ   اِ ٕ   حَُِّز٣ ِ  ًِظ خد   ٣ ْظِٞ   هللاَّ

ٞح  ٓ أ ه خ س   ٝ   ٬ ح حُقَّ ل وٞ  أٗ  خ ٝ  َّٔ ِٓ  ْْ ْه٘ خٛ  ص  ح س  ٤ِٗ ش   ِعش    ٬ ػ   ٝ   ٕ ٞ س   ٣ ْشؿ  خس  ـ  س   َُّٖ طِ ( كخهش( 29) ط زٞ 

خ)  ٔ َّٗ ِِ ِزس   اِ ٖ   ط٘  ٕ   حَُِّز٣ ْٞ ْ  ٣ ْخؾ  رَّٜ ٤ْذِ  س  ـ  ٞح رِخُ  ٓ أ ه خ س   ٝ   ٬  ُٜخ ٤ُظ سرْٜ ٣خؾٕٞ( كخهش( 18) حُقَّ

 هخٍ حُٔخم٢ ف٤ـش رـ٤ش فِش حُوشإٓ ك٢ ٣ؤص كِْ حُقزش أٓخ. ٝهض ُٜخ حُق٬س ٌُٖٝ ٝهض

(ٖ  ٔ  ُ ز ش   ٝ  ل ش   ف  ؿ   ٝ  َّٕ ُِي   اِ ْٖ  ر  ِٔ  ُ  ِّ ْض ٞسِ  ػ   ٓ ٖ   ا٫َِّ ( )حُؾٞسٟ( 43) ح٧ْ  ٝحْ  حَُِّز٣ ز ش  حْ  ف   ِٞ ِٔ ػ   ٝ 

خصِ  خُِل  ٖ  ( )ٛٞد( 11) حُقَّ حَُِّز٣ ٝحْ  ٝ  ز ش  خء ف  ـ  ِٚ  حْرظِ ْؿ  ٝ  ْْ ِٜ رِّ ٖ  ( )حُشػذ( 22) س  ٝحْ  حَُِّز٣ ز ش  ِ ٠ ف  ػ   ٝ 

 ْْ ِٜ رِّ ٕ   س   ِٞ ًَّ  ٞ َّٖ ( )حُ٘لَ( 42) ٣ ظ  ِض٣  ـْ   ُ٘  ٝ   ٖ ٝحْ  حَُِّز٣ ز ش  ْٛ  ف  ِٖ  أ ْؿش  خ رِؤ ْكغ  حْ  ٓ  خٗٞ   ً   ٕ  ِٞ  ٔ ( 96) ٣ ْؼ

خ( )حُ٘لَ  ٓ ٖ   ا٫َِّ  ٣ِ  وَّخٛ خ ٝ  ٝح حَُِّز٣ ز ش   ٖٓ ٛزٙ. ٓخم٢ ا٫ ٓٞفٍٞ فِش ٣شد ُْ( كقِض( 35) ف 

 .حُوشآ٢ٗ حُز٤خٕ ٛزح حعظؾؼشص هِٞرخ   ٛض   حُوشإٓ. حُوشآ٢ٗ ٝحُز٤خٕ حُظؼز٤ش خقٞف٤خص

 (23) آ٣ش : 

o َٛ (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ح٩ػشحر٤ش؟ حُلشًخص ر٤ٖ طلخمَ ٛ٘خى 

 إٔ ٫كظ٘خ أػوِٜخ ٝحُنٔش حٌُغشس ط٤ِٜخ حُلشًخص أخق حُلظلش ػ٘ذٗخ ٌُٖٝ ٌٛزح ٤ُغض ٢ٛ   

 حُِلع ك٢ أٝ حُلشًخص ك٢ عٞحء ُِؼو٤َ حُؼو٤َ طـؼَ ح٧ٓٞس ٛزٙ ٖٓ ًؼ٤شح   طشحػ٢ حُؼشد

َ ا٠ُ حُلؼَ ٣ظلٍٞ ُٔخ ٝحُٔؼ٠٘, حُِلع ٝط٘خعذ حُلشًخص ك٢ كوو ٤ُٝظ ػٔٞٓخ    آخ ٣ظلٍٞ ك ؼ 

ٍ أٝ حُٔزخُـش أٝ ٝحُزّ ُِٔذف أٝ ُِظؼـذ  ٞ , كوِٚ ٓؼَ حُظل  كـضث٤ش, كوِٚ أٓخ كو٤ٜخ   فخس كوٚ  ٝك وٚ 

ِغش غ ش, ػ  ط ذ. ػغ٤ش ٛٞ كخ٧ٓش ػغ ش أٓخ ح٧ٓش ػ٤ِٚ ػِغش ٝػ  ط ذ خطزش أُو٠ خ   فخس ٝخ 

َّ٘خص  . )طٔخٓخ   حُذ٫ُش طـ٤ش حُلشًش. خط٤زخ   ٕ   ؿ  ْذ ٜٗ  خ ػ   ِٞ ْٖ  ٣ ْذخ   ٓ ِ ق   ٝ  ْٖ  ف  ِٓ  ْْ ِٜ ْْ  آر خثِ ِٜ حِؿ  ٝ أ ْص  ٝ 

 ْْ ِٜ ٣َّخطِ ر سِّ ِ ق ٖٓ هخٍ فِ ق هخٍ ٓخ( حُشػذ( 23) ٝ   ا٠ُ فخُلخ   فخس أ١ فِ ق.  رخُؼزخد سأكش ف 

 ٣زِؾ إٔ ٫ فخُلخ   ح٩ٗغخٕ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌل٤ٚ رؼزخدٙ سكٔظٚ ٖٓ طؼخ٠ُ ٝهللا حُق٬ف ٖٓ ًز٤ش ذك

 .أك٤خٗخ   رزُي ٣وطغ حُز١ ٛٞ حُغٔخع ٌُٖ ػخٓش هخػذس ٛزٙ. حُق٬ف ك٢ حُٔزِؾ رُي

 (31) آ٣ش : 

o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ٤ٓؼخد؟ ٝ ٓؼخد ًِٔظ٠ ر٤ٖ حُلشم ٓخ  

د, ٖٓ حُشؿَ رِذ ٛٞ حُٔؼخد. ح٤ُٔؼخد ؿ٤ش حُٔؼخد    ْٞ  ٧ٗٚ ٓؼخدٙ حُشؿَ رِذ ٌٓخٕ اعْ ٗؼخد حُؼ 

 - ٓلؼخٍ) ٝػذ ٖٓ ٝح٤ُٔؼخد ػخد ٖٓ حُٔؼخد: ٝح٤ُٔؼخد حُٔؼخد ر٤ٖ كشم ٛ٘خى. ٣ؼٞد ػْ ٣غخكش

 ٖٓ ػخد ٖٓ حُٔؼخد ارٕ. ٤ٓؼخد ك٤ق٤ش ًغشس ٝهزِٜخ حُؼِش كشف عٌٖ ٓٞػخد أفِٜخ( ٓٞػخد
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د ْٞ  رٛذ ٜٓٔخ ٧ٗٚ ك٤ٚ ٣ؼ٤ؼ حُز١ حُزِذ ٓؼخدٙ, ٛٞ ح٩ٗغخٕ رِذ حُزِذ ٛٞ حُٔؼخد ٌٓخٕ, اعْ حُؼ

َّٕ ) حُٔٞػذ ٛٞ ح٤ُٔؼخد ػخد, ٖٓ ٝح٤ُٔؼخد , ٓؼخدٙ كٜٞ ا٤ُٚ ٣ؼٞد خد   ٣ ْخِِق   ٫   هللا    اِ ٤ؼ  ِٔ ُْ ( 31) ح

َّٕ . )حُٔؼخد ٣خِق ٫ ٣وخٍ إٔ ٣قق ٫ٝ حُٔٞػذ ٣خِق ٫ ٣ؼ٢٘( حُشػذ ْ   اِ  ٛ ِػذ  ْٞ ْزق   ٓ  ( 81) حُق 

ظ٠َّ) ٤ٓؼخد, ٖٓ ٓٞػذ ٛزح( ٛٞد ْػذ   ٣ ؤْط٢ِ   ك   ٝ  ِ َّٕ  هللا  خد   ٣ ْخِِق   ٫   هللا    اِ ٤ؼ  ِٔ ُْ ُٖ ( )حُشػذ( 31) ح  ٝ 

ٙ   هللاَّ   ٣ ْخِِق   ْػذ   أٝ ٣ؼٞدٕٝ حُ٘خط رخػظزخس ٝحُـ٘ش حُلؾش ٛٞ حُٔؼخد هخٍ هغْ(. حُلؾ( 47) ٝ 

 .ح٤ُٔؼخد ك٢ حُٔؼخد ا٠ُ ٗؼٞد ٗوٍٞ. ك٤خطْٜ ا٤ُْٜ طؼٞد ٧ٗٚ حُـ٘ش

 (32) آ٣ش : 

o طؼخ٠ُ أٗٚ حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٠ حُؼخٓش حُغٔش إٔ ٓغ ٝؿَ ػض هلل حُلؼَ ٗغذ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُِٔغش ٓخ 

 (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) حُخ٤ش؟ ُ٘لغٚ ٣٘غذ

ح) ٓطِوخ   ُ٘لغٚ حُؾش   ٣٘غذ ٫ طؼخ٠ُ هللا إٔ ٝٛٞ حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٢ ػخّ خو ٛ٘خى    اِر  ٘ خ ٝ  ْٔ ْٗؼ   أ 

٠ ِ ِٕ  ػ  خ ْٗغ  ك   ح٩ِْ ٗ ؤٟ  أ ْػش   ٝ  ِٚ خِٗزِ ـ  ح رِ اِر  غَّٚ   ٝ  ٕ   حُؾَّش   ٓ  خ خ ً  ع   ٓغغ٘خٙ ٣وَ ُْٝ( ح٩عشحء( 83) ٣ جٞ 

 حُخ٤ش ٣ٌٕٞ إٔ ؽشهخ   ٤ُٝظ حُؼخّ حُخ٤ش رٚ ٣ وقذ ٝحُخ٤ش ٗلغٚ, ا٠ُ حُخ٤ش ٣٘غذ ٝاٗٔخ رخُؾش  

ُ و ذِ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حُلشد١ ِْٜضة   ٝ  َ   حْعظ  ع  ْٖ  رِش  ِ ٤ْض   ه ْزِِي   ِٓ ْٓ ٖ   ك ؤ  ٝح َُِِِّز٣ ل ش   ً  َّْ ْْ  ػ  ْزطٜ    أ خ 

٤ْق    ٌ ٕ   ك  خ  ػ٠ِ ٗؼٔش ٝٛٞ حُؼخّ حُخ٤ش ٖٓ ٛٞ ٝا٬ًْٜٛ حٌُخكش٣ٖ ٝأخز( حُشػذ( 32) ِػو خدِ  ً 

٘خ أ٣نخ   ٝٛزح أف٬   حُ٘خط وذ س ٝحُؾش حُخ٤ش إٔ طؼخ٠ُ هللا ٤ُؼِٔ   ٣و٤ٖ ٛٞ ٝٛزح طؼخ٠ُ هللا ٖٓ ٓ 

 ٣ؼظوذٕٝ ًخٗٞح ًٔخ ُِؾش   آخش ٝاُٚ ُِخ٤ش اُٚ ٛ٘خى إٔ ح٩ٗغخٕ رٖٛ ا٠ُ ٣ظزخدس ٫ كظ٠ حُؼو٤ذس

 . ح٩ع٬ّ هزَ

 (33) آ٣ش : 

o ُِي  ) ٣ٝنَِ ٣نَ ر٤ٖ حُلشم ٓخ ز   ً   َ ْٖ  هللاَّ   ٣ ِن  ٓ   ٞ ْغِشف   ٛ  ْشط خد   ٓ  ٓ ٖ( )ؿخكش( 34) ٓ   ٝ 

 َِ خ هللا    ٣ ْنِِ  ٔ ْٖ  ُٚ    ك   (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ؟(حُشػذ( 33) ٛ خد   ِٓ

َ   ٓؼ٘خٙ ح٤ُخء رنْ ًخٕ ارح حُلؼَ أفَ ٓـضّٝ, ٣ نَِ حعظؼِٜٔٔخ؟ ٤ًق أ٫ٝ      ( سرخػ٢) أم

. أف٬٤   أّ ٓض٣ذح   ًخٕ عٞحء هطؼخ   سرخػ٢ كٜٞ حُٔنخسػش كشف ٓنّٔٞ ٓنخسع كؼَ ًَ

َ   ٣ ِنَ ٛ٘خى ٍ  ) ٣ٝ ِن ٜ خ ه خ  ٔ ِْ ر٢ِّ ِػ٘ذ   ِػ َ   ٫َّ  ًِظ خد   ك٢ِ س  ر٢ِّ ٣ ِن ٫   س  غ ٠ ٝ   ٣ نَ( هٚ( 52) ٣٘ 

َ  ) حُلخ٤ُٖ ٬ً ك٢ ٝٛٞ ٣ نِٚ  ٖٓ ٛ٘خى ٣ٝ نَ ٗلغٚ حُؾخـ  كخُش ك٢ ٣ؤط٢ ٣ نَِ(. م

 كخُظ٢ ك٢ ح٩دؿخّ ٝحؿذ حُ٘قذ, كخُش ك٢ ٫ٝ حُشكغ كخُش ك٢ ٫ ٣ؤط٢ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ حُـضّ

 .طلظق إٔ ُي حُـضّ ٝك٢ ٝحُ٘قذ حُشكغ

  (36) آ٣ش : 

o (حُغخٓشحث٠ كخمَ.د) ؟(حٌُظخد آط٤٘خْٛ) ٝ( حٌُظخد أٝطٞح) ر٤ٖ حُلشم ٓخ 

. حُٔذف ٓوخّ ك٢ حٌُظخد آط٤٘خْٛ ٣ٝغظؼَٔ حُزّ ٓوخّ ك٢ حٌُظخد أٝطٞح ٣غظؼَٔ حٌُش٣ْ حُوشإٓ   

ْٖ ) طؼخ٠ُ هخٍ ُ جِ ٖ   أ ط ٤ْض   ٝ  حْ  حَُِّز٣ طٞ  ْٝ ٌِظ خد   أ  ُْ َِّ  ح  ٌ خ آ٣ ش   رِ ٞحْ  َّٓ خ) رّ, ٛزح( حُزوشس( 145) هِْزِ ظ ي   ط زِؼ   ٓ  ٝ 

م   ٖ   ط ل شَّ ح حَُِّز٣ طٞ  ٌِظ خد   أٝ  ُْ ٖ ا٫َِّ  ح خ ر ْؼذِ  ِٓ  ٓ   ْ خءْطٜ  ُْز ٤ِّ٘ ش   ؿ  ْْ ) رّ, ٛزح( حُز٤٘ش( 4) ح ٖ   اُِ ٠ ط ش   أُ    حَُِّز٣

حْ  طٞ  ٖ   ٗ ِق٤ز خ أٝ  ٌِظ خدِ  ِّٓ ُْ ٕ   ح ٝ ٬ُ  ش   ٣ ْؾظ ش  ٕ   حُنَّ ٣ ِش٣ذ ٝ َ   ط ِنِ ٞحْ  إٔ  ٝ  ز٤ِ  ر٤٘ٔخ. رّ( حُ٘غخء( 44) حُغَّ

ٖ  ) حُٔذف ٓغ طؤط٢ حٌُظخد آط٤٘خْٛ ْ   حَُِّز٣ ٌِظ خد   آط ٤ْ٘ خٛ  ُْ ٗٚ    ح نَّ  ٣ ْظِٞ  ِٚ  ك  طِ  ٝ  ٓذف,( حُزوشس( 121) ط٬ِ 

(  ٖ حَُِّز٣  ٝ   ْ ٌِظ خد   آط ٤ْ٘ خٛ  ُْ ٕ   ح ٞ ك  خ ٣ ْلش   ٔ ٍ   رِ ِض ٖ  ( )حُشػذ( 36) اُِ ٤ْي   أٗ  ْ   حَُِّز٣ ٌِظ خد   آط ٤ْ٘ خٛ  ُْ ٖ ح ِٓ  ِٚ  ْٛ  ه ْزِِ
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 ِٚ ٕ   رِ  ٞ٘ ِٓ  حٌُظخد أٝطٞح ٖٓ ٝسد ٓخ ًؼشس ػ٠ِ حُوشإٓ ك٢ ػخّ خو ٛزح. ٓذف( حُوقـ( 52) ٣ ْئ

 ٓوخّ ك٢ حٌُظخد آط٤٘خْٛ هخٍ ٝك٤غ رّ ٓوخّ ك٢ ك٢ٜ حٌُظخد أٝطٞح هخٍ ك٤غ حٌُظخد ٝآط٤٘خْٛ

 عٖ٘ ك٢ طـش١ ُْ ٝإ حُٔلشدحص حعظخذحّ ك٢ خخفش خقٞف٤ش ُٚ حٌُش٣ْ حُوشإٓ. ٝٓذف ػ٘خء

 سد ػٔٞٓخ  . حٌُش٣ْ رخُوشإٓ خخؿ ٛزح ٝاٗٔخ حُزّ ٓوخّ ك٢ طؤط٢ ٫ حُؼشر٤ش ك٢ أٝطٞح. حُؼشر٤ش

 ا٠ُ ح٣٩ظخء ٗغذ ٝخ٤ش ػ٘خء ك٤ٚ ًخٕ ُٔخ( حٌُظخد آط٤٘خْٛ) ُ٘لغٚ ٝحُخ٤ش حُظلنَ ٣غ٘ذ حُؼخ٤ُٖٔ

َ  ) ُِٔـٍٜٞ ك٘غزٚ رّ ك٤ٜخ أٝطٞح ٗلغٚ, ؼ   ٓ   ٖ ح حَُِّز٣  ِٞ ِّٔ حس   ك  س  ْٞ َّْ  حُظَّ ْْ  ػ  ٛ خ ُ   ِٞ ِٔ ( حُـٔؼش( 5) ٣ ْل

( َّٕ اِ  ٝ   ٖ ح حَُِّز٣ ِسػٞ  ٌِظ خد   أٝ  ُْ ٖ ح ِٓ  ْْ ِٛ ْ٘ٚ   ؽ ي   ُ ل٢ِ ر ْؼِذ ِش٣ذ   ِّٓ َّْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ أٓخ ,(حُؾٞسٟ( 14) ٓ   ػ 

ْػ٘ خ س  ْٝ ٌِظ خد   أ  ُْ ٖ   ح ْٖ  حْفط ل ٤ْ٘ خ حَُِّز٣  .ٓذف ٛزح( كخهش( 32) ِػز خِدٗ خ ِٓ

 (39) آ٣ش : 

o (حٌُز٤غ٢ أكٔذ.د) ؟ ح٩سحدس ٝ حُٔؾ٤جش ر٤ٖ حُلشم ٛٞ ٓخ 

ٞح) ٣٘لز ٫ هذ ٣ؾخء ٣ش٣ذ, هللا ٝإ ٣ؾخء هللا إ    ل  ْٔ خ هللاَّ   ٣  خء   ٓ  ٣ ْؼزِض   ٣ ؾ  ْٞ ) هخٍ( حُشػذ﴾ 39﴿ ٝ   ُ 

خء   خ حَُّ٘خط   ُٜ  ذ ٟ هللاَّ   ٣ ؾ  ٤ؼ  ِٔ َّٕ ) ٣٘لزٙ إٔ ٫رذ ؽ٢ء هللا أسحد ٝارح ٣ؾؤ ُْ ٌُ٘ٚ( ؿ  رَّي   اِ ٍ   س  خ خ ك ؼَّ  ٔ ُِ 

 ٣ؼِْ إٔ ٓشس أٍٝ ؽخء حُؼخ٤ُٖٔ سد ٣ـ٤ش ٌٖٓٔ هللا ٣ؾخء هخٍ ٛزح أؿَ ٖٓ( ٛٞد﴾ 117﴿ ٣ ِش٣ذ  

ظ٠َّ) ح٣٥ش خز ٛزح أُـ٠ ػْ حُوذس ٤ُِش ح ك  ْْ  اِر  ِْظ  ْْ  ك ِؾ ْػظ  ط٘  خص  شِ  ك٢ِ ٝ  ْٓ ْْ  ح٧ْ  ٤ْظ  ػ ق   ٝ  ْٖ خ ر ْؼذِ  ِٓ  ٓ  ْْ  ً ح  أ س 

خ  ٓ   ٕ  ٫ أٗظْ ٫ هخٍ ٛزح ؿ٤ش ػْ أكذ ك٢ ٣٘ظقشٝح إٔ هللا ؽخء( ػٔشحٕ آٍ( 152) ط ِلزٞ 

ْْ ) طغظلوٕٞ  ٌ ْ٘ ِٓ  ْٖ ٤ْٗ خ ٣ ِش٣ذ   ٓ  ْْ  حُذ   ٌ ْ٘ ِٓ  ٝ  ْٖ س   ٣ ِش٣ذ   ٓ   حُظ٢ ٝح٧عزخد( .ػٔشحٕ آٍ﴾ 152﴿ ح٥ْ ِخش 

 سد ٖٓ ٝأعزخد حُذحػ٢ ٖٓ ٝأعزخد ُٚ كقش ٫ ه٣َٞ رخد ٛزح حُٔؾ٤جش ٛزٙ طـ٤٤ش ا٠ُ طذػٞ

 ػ٤ِٚ ًخٕ ٓخ ػ٠ِ روخثٚ عخػش رٔذٟ أٝ ح٤ُ٘ش رظـ٤٤ش ٗلغٚ رخُذحػ٢ ٝأعزخد ٝؿَ ػض حُؼخ٤ُٖٔ

 ؽشٝهٜخ ُٜخ حُذػخء حعظـخرش ُٜٝزح( ٤ُقطشػخٕ ٝحُونخء حُذػخء إ) ه٣ِٞش أعزخد ٣ؼ٢٘

ٞح) حُلؼَ ٛزح ٣ـ٤ش ػْ ًزح ُي ٣لؼَ إٔ ٣ؾخء هذ حُؼخ٤ُٖٔ ٝسد ل  ْٔ خ هللاَّ   ٣  خء   ٓ   رلظق– ًٝزُي( ٣ ؾ 

 . حُٔخخهذ كغذ رٌُٖ رٌُٔخ رُي ٓظقشكش ٛزٙ ٓؼشٝكش -ح٬ُّ رٌغش-ًٝزُي -ح٬ُّ

 (41) آ٣ش : 

o ( ْْ  ُ  ٝ حْ  أ  ْٝ َّخ ٣ ش  ٜ خ ح٧ ْسك   ٗ ؤْط٢ِ أٗ  و ق   ٘ٗ  ْٖ حكِٜ خ ِٓ  ٛ٘خ؟ حُ٘وقخٕ ٓؼ٠٘ ٓخ( حُشػذ( 41) أ ْهش 

 (حُغخٓشحث٠  كخمَ.د)

 رذحس ٣ِٝلوٜخ ٣لظلٜخ حٌُلش دحس ٖٓ ٣ؤخز كؾ٤جخ   ؽ٤جخ   ح٧سك ٗلظق هخُٞح: سأٟ ٕٝ أًؼش ٛ٘خى   

 كظ٠ ًٝزشحثٜخ ػِٔخثٜخ رزٛخد ٣٘وقٜخ هخٍ ٝهغْ. حٌُلش ٝحٗلغخس ح٩ع٬ّ حٗظؾخس ح٩ع٬ّ,

( حُؼِٔخء روزل حُؼِْ ٣وزل) ك٤نِٕٞ ػِْ رـ٤ش ك٤لظٕٞ ؽ٤جخ   ٣ؼشكٕٞ ٫ أٗخعخ   ٣ؤط٢ حُضٖٓ آخش

 :حُظلخع٤ش ك٢ ٝسد

 هشف ٣ٔض ػخُْ ٣ٔض كبٕ    ػخُٜٔخ ػخػ ٓخ ارح طل٤خ ًخ٧سك

 ٖٓ ٝهغْ. حٌُز٤ش حُشؿَ حُِـش ك٢ ٝحُطشف حُؼخُِْ حٌُز٤ش ٓؼ٘خٛخ حُِـش ك٢ ٝحُطشف   

ػ٤ٖ  ٣وخٍ) حُز٤نش ٓؼَ حُؾٌَ ر٤ن٤ش ًشس ح٧سك إٔ ػ٢ِٔ اػـخص ك٤ٜخ إٔ ػ٠ِ أخزٝٛخ حُٔلذ 

 ؽخثؼش أخطخء ٝٛ٘خى ٝسد١ ٝسدس ٓؼَ حُؾخثؼش ح٧خطخء ٖٓ ٝٛزٙ ر٤نخ٣ٝش ٣وخٍ ٫ٝ ر٤ن٤ش

 صحد ارح ٧ٗٚ ٜٓـٞس فٞحد ٖٓ خ٤ش ؽخثغ خطؤ أٗٚ ٣وخٍ ٓخ فل٤لخ   ٤ُٝظ ح٣٧خّ ٛزٙ ًؼ٤شس

 ك٢ ٢ٛ دحثٔخ   ٧ٜٗخ كـٜٔخ ٝحٌٗٔخػ رظوِقٜخ ٣ؼ٢٘ ٗ٘وقٜخ هخٍ هغْ(. حُِـش طٔٞص حُخطؤ

 . طوِقض ػْ ح٧فَ ك٢ مخٔش ًخٗض ٝهذ طوِـ
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 ســـــورة الــــرعــــــد

 ح٧ٓش ٝح٧ػشحك؟ حُـٞحٛش ك٢ أّ حُلغ٤ش ح٧ٓٞس ك٢ ٣ٌٕٞ حُ٘وـ ٓؼ٠٘ َٛ: عئحٍ   

 .ح٫ػ٤ٖ٘ ٣لظَٔ

 

 الوصبٌب العملٍة:

 ػٖ ح٬ُٔثٌش أٓغٌض حُزًش ػٖ حُزحًش أٓغي كبرح رخُزًش طز٠٘ حُـ٘ش دٝس ٧ٕ هللا رًش ٖٓ أًؼش١ 

 .حُز٘خء

 حُ٘لخم ٖٓ أٓخٕ ُي ٣ٌٕٞ كظ٠ حُزًش ٖٓ أًؼش١. 

 رًشى ٣ٌٕٞ ُخخُوي ٓلزظي هذس ػ٠ِ ُٚ. 

 حُو٤خٓش ٣ّٞ ٣ظلغش ٫ كظ٠ حُزًش ػ٠ِ حُٔغِْ ٣لشؿ. 

 ٝح٩خ٬ؿ حُزشًش ٓغ ٝحُؼخك٤ش حُطخػش رِزس دػخءٙ ٣وشٕ إٔ ُ٪ٗغخٕ ٣٘زـ٢ 

 . ػ٤ِٚ رُي رؼوَ ٣لظ إٔ دٕٝ ٓظِزرس ٗلغٚ ٓ٘وخدس ٝحُطخػش حُؼزخدس ٣ئد١ كظ٠ :حُِزس

 .  حرظ٬ء دٕٝ رٚ دػخ ٓخ ٣ؤط٤ٚ كظ٠ :حُؼخك٤ش

 رقِظٚ هللا أٓش ٓخ ؿ٤ٔغ ح٩ٗغخٕ ٣قَ ٝإٔ حُلوٞم أدحء ػ٠ِ حُلشؿ . 

 حُز٣ٖ ح٧ُزخد أ٢ُٝ ٖٓ ٣ٌٕٞ كظ٠ ٓـخٛذطٜخ ػ٘ذٙ ؿخ٤ُش ٝٗلغٚ ٣ٝلزٜخ ُ٘لغٚ ٣٘قق ُٖٔ كو٤ن 

 .حُٔظ٘خكغٕٞ ك٤ِظ٘خكظ رُي ٝك٢ هللا ٝفلْٜ

 ػزخدحص ػخدحطي ًَ حكظغز٢. 

 طقشكخطي ًَ ك٢ ا٤ُٚ ٝحسؿؼ٢ ٝكخؿخطي ػزخدحطي ؿ٤ٔغ ك٢ هللا ػ٠ِ ط٢ًِٞ. 
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســــورة إبراهـيم :: ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 إبراهـٍم ســــىرة

 

 بٍن ٌدي السىرة:

 ٝؿخرَ ٝػٌَٓش حُلٖٔ هٍٞ ك٢ ٤ٌٓش ارَح٤ْٛ ٍٓٞس. 

 حُو٤خٓش ًًَٝ ٝحُـِحء ٝحُزؼغ حَُٓخُش ٝحػزخص ٝكيس هللا ٝػزخىس حُظٞك٤ي ا٠ُ حُيػٞس: ٓٞػٞػٜخ 

 .حُٔش٤ًَٖ ٝٓـخىُش ٝأٛٞحُٜخ

  ٓلٍٞ حٍُٔٞس حُظؼ٣َق رٌٔخٗش حٌُظخد ٝٝظ٤لش حٍَُٓٞ، ٝٗظَ هللا ُِٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔٔظوِل٤ٖ ك٢ حألٍع

 ػٔخٍطٜخ ػ٠ِ هٞحػي حُٜيٟ حَُرخ٢ٗ ك٢ ٗظْ حُل٤خس ًخكش، ٝر٤خٕ ٝكيس طٌخَٓ حَُٓخالص.ألؿَ 

 كطْ ح١ٌُ حُٔالّ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ حُل٘لخء ٝآخّ حألٗز٤خء أرٞ ُٔآػَ طو٤ِيح ارَح٤ْٛ رٍٔٞس حٍُٔٞس ٤ٔٓض 

 ٝهي ح٤َُِٖٓٔ هخطْ رٚ رؼغ ح١ٌُ حإلٓالّ ٝر٤ٖ حُٔٔلش رخُل٤٘ل٤ش ٝؿخء حُظٞك٤ي ٍح٣ش ٝكَٔ حألط٘خّ

 حإل٣ٔخٕ ا٠ُ ىػٞحص ًِٜٝخ حُؼظ٤ن حُز٤ض ر٘خء ٖٓ حٗظٜخثٚ رؼي حُٔزخًٍخص ىػٞحطٚ حُوَإٓ ػ٤ِ٘خ هض

 .ٝحُظٞك٤ي

 رخٍُٔٞس حُظؼ٣َق: 

 (82،83) آ٣ظخٕ ٓخػيح ٤ٌٓش .1

 .حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ .8

 58 آ٣خطٜخ ػيى .3

 .ػشَ حَُحرؼش طَط٤زٜخ .4

 .ٗٞف ٍٓٞس رؼي ُِضٗ .5

 .حُٔالّ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ هظش ًًَص_  حُٔوطؼش رخُلَٝف ريأص .6
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 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (11( إلى اٌَت )1من اٌَت )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( 4 – 1ح٣٥خص )ٕؿ٤ٔؼخ ٝحُوالثن حُـَد ػ٠ِ ٝكـ٤ظٚ ح٣ٌَُْ حُوَحٕ ُِٓ٘ش ر٤خ. 

 ( 2 – 5ح٣٥خص )أٓخ٤ُذ طٌخَٓ ٣ز٤ٖ حُٔوطغ حٍُ٘ٞ. ٌٛح ا٠ُ حُظِٔخص ٖٓ حإلهَحؽ ك٢ حََُٓ ىػٞس 

 .ٍٞحُ٘ ا٠ُ حُظِٔخص ٖٓ حُ٘خّ اهَحؽ ٖٓ ٝٓلٍٞٛخ حٍُٔٞس ٛيف ٣ويّ رٔخ هللا ا٠ُ حُيػٞس

 ( 11 – 3ح٣٥خص )ػظَ ًَ ك٢ ُِيػخس ِِّٓ ِٓٞى أػيحثْٜ ػ٠ِ رخُ٘ظَ حََُٓ ظخفحٓظل. 

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 (ََُُْ٘خٙ   ًِظَخد   ح َِ ْٗ َِؽَ  ا٤َُِْيَ  أَ َّ  ُِظ ْو َٖ  حَُّ٘خ خصِ  ِٓ َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ِٕ  حُُّ٘ٞ ًْ ِ ْْ  رِب ِٜ رِّ حؽِ  ا٠َُِ ٍَ ََ ِِ  ِط ٣ِِ َُْؼ ٤يِ  ح ِٔ َُْل  ٓخ(ح

  حٌُظخد؟ اِٗحٍ ٖٓ حُلٌٔش

 ٖٓ حُ٘خّ ٤ُوَؽ حُوِن، ُ٘لغ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٓلٔي ٍُٓٞٚ ػ٠ِ ًظخرٚ أٍِٗ أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

 .حُلٔ٘ش ٝحألهالم ٝحإل٣ٔخٕ حُؼِْ ٍٗٞ ا٠ُ حُٔؼخط٢ ٝأٗٞحع ح٤ُٔجش ٝحألهالم ٝحٌُلَ حُـَٜ ظِٔخص

  ( ِٕ ًْ ِ ْْ  رِب ِٜ رِّ  ىالُظٜخ؟ ٓخ( ٍَ

 حالٓظؼخٗش ػ٠ِ ُِؼزخى كغ كل٤ٚ ٝٓؼٞٗش، هللا ٖٓ ربٍحىس اال هلل، حُٔلزٞد حَُٔحى ْٜٓ٘ ٣لظَ ال   

 . رَرْٜ

 ؟ حٌُظخد ا٤ُٚ ٣ٜي١ ح١ٌُ حٍُ٘ٞ كَٔ رٔخًح 

حؽِ  ا٠َُِ: ) كوخٍ حٌُظخد ٌٛح ا٤ُٚ ٣ٜي٣ْٜ ح١ٌُ حٍُ٘ٞ كَٔ    ََ ِِ  ِط ٣ِِ َُْؼ ٤يِ  ح ِٔ َُْل  ٝا٠ُ ا٤ُٚ حُٔٞطَ: أ١(  ح

 .رٚ ٝحُؼَٔ رخُلن حُؼِْ ػ٠ِ حُٔشظَٔ ًَحٓظٚ، ىحٍ

 ا٤ُٚ؟ حُٔٞطَ حُظَحؽ ًًَ رؼي(  حُل٤ٔي حُؼ٣ِِ)  ًًَ ىالُش ٓخ 

 أٍٓٞٙ، ك٢ ٓلٔٞى هللا، اال أٗظخٍ ُٚ ٣ٌٖ ُْ ُٝٞ ه١ٞ هللا رؼِ ػ٣ِِ كٜٞ ٌِٓٚ ٖٓ إٔ ا٠ُ اشخٍس   

 ٝٗؼٞص حٌُٔخٍ، طلخص ٖٓ هلل ٓخ ػ٠ِ حألىُش أًزَ ٖٓ هللا طَحؽ إٔ ػ٠ِ ًُي ٤ُٝيٍ. حُؼخهزش كٖٔ

 ٓؼزٞى ٓؤُٞٙ ٝأٗٚ ٝأكٌخٓٚ، ٝأكؼخُٚ أهٞحُٚ ك٢ ك٤ٔي حُِٔطخٕ، ػ٣ِِ ُؼزخىٙ، ٗظزٚ ح١ٌُ ٝإٔ حُـالٍ،

 ٍُٝهخ هِوخ ٝحألٍع حُٔٔخٝحص ِٓي ُٚ إٔ ًٔخ ٝأٗٚ حُٔٔظو٤ْ، حُظَحؽ ٓ٘خٍُ ٢ٛ حُظ٢ رخُؼزخىحص

 .ٓيٟ ٣ظًَْٜ إٔ رٚ ٤ِ٣ن ٝال ٌِٓٚ، ألْٜٗ حُي٤٘٣ش، رؤكٌخٓٚ ػزخىٙ ػ٠ِ حُلٌْ كِٚ ٝطير٤َح،

 طٞػيْٛ؟ ٌُُي،كزٔخًح ٣٘وي ُْ ٖٓ طٞػي ٝحُزَٛخٕ حُي٤َُ ر٤َّٖ رؼيٓخ 

 (  َ ٣ْ َٝ َٝ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ  ْٖ حد   ِٓ ٌَ  .أَٓٙ ٣ٞطق ٝال هيٍٙ، ٣ويٍ ال(  َشِي٣ي   َػ

 حُٔٔظو٤ْ؟ حُظَحؽ ٣ظزغ ُْ ٖٓ هللا ٝطق رٔخًح 

    ( َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ظَِلزُّٞ ْٔ َُْل٤َخسَ  ٣َ ٤َْٗخ ح سِ  َػ٠َِ حُيُّ ََ . ح٥هَس حُيحٍ ػٖ ٝؿلِٞح ٝحؽٔؤٗٞح، رٜخ كَػٞح(  ح٥ِه

( َٕ ٝ يُّ ٣َظ  ْٖ )  حُ٘خّ(  َٝ َِ  َػ ز٤ِ َٓ  ِ  هي كٜئالء ٍِٓٚ، أُٔ٘ش ٝػ٠ِ ًظزٚ ك٢ ٝر٤ٜ٘خ ُؼزخىٙ ٗظزٜخ حُظ٢(  هللاَّ

ـ ََٜٞٗخ)   .ٝحُٔلخٍرش رخُٔؼخىحس ٓٞالْٛ ٗخرٌٝح ٣َْز ًؿخ)  هللا ٓز٤َ: أ١(  َٝ َٞ  ػ٠ِ ٣لَطٕٞ: أ١(  ِػ

َُجِيَ . ) حٌُخكَٕٝ ًَٙ ُٝٞ ٍٗٞٙ ٣ظْ إٔ اال هللا ٣ؤر٠ ٌُٖٝ ػٜ٘خ، ُِظ٘ل٤َ ٝطوز٤لٜخ، طٜـ٤ٜ٘خ  ح٣ٌُٖ(  أٝ 
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ٍ   ك٢ِ)  ٝطلْٜ ًًَ  ػالٍ كؤ١ ٝكخٍرٞٛٔخ، ٍُٝٓٞٚ هللا ٝشخهٞح ٝأػِٞح، ػِٞح ألْٜٗ(  رَِؼ٤ي   َػال

 !!ٌٛح؟ ٖٓ أرؼي

 ا٠ُ ٣ٝيػٕٞ حُي٤ٗخ ػ٠ِ ح٥هَس ٣ٝٔظلزٕٞ ٝآ٣خطٚ، رخهلل ٣ئٕٓ٘ٞ ٛئالء كزؼٌْ حإل٣ٔخٕ أَٛ ٝأٓخ   

 . حٓظوخٓظٜخ ٣ٝز٤ٕ٘ٞ أٌْٜٓ٘، ٜٓٔخ ٣ٝلٜٔ٘ٞٗخ هللا ٓز٤َ

 ٖٓ رٔخًح؟ اال ٍٍٓٞ ٖٓ أٍَٓ ،ٝٓخ حََُٓ أٍَٓ أٗٚ رؼزخىٙ هللا ُطق 

ِٕ  ااِل)  ٍٓٞال أٍَٓ ٓخ أٗٚ رؼزخىٙ ُطلٚ ٖٓ    خ َٔ ِٚ  رِِِ ِٓ ْٞ َٖ  هَ ْْ  ٤ُِ ز٤َِّ  ٖٓ ٣ٝظٌٕٔ٘ٞ ا٤ُٚ، ٣لظخؿٕٞ ٓخ(  َُٜ 

 حُظ٢ حُِـش طِي ٣ظؼِٔٞح إٔ ا٠ُ ٣لظخؿٕٞ كبْٜٗ ُٔخْٜٗ، ؿ٤َ ػ٠ِ ًخٗٞح ُٞ ٓخ روالف رٚ، أط٠ ٓخ طؼِْ

 .هللا كـش ػ٤ِْٜ ٝهخٓض ػ٘ٚ ٜٝٗٞح رٚ، أَٓٝح ٓخ حٍَُٓٞ ُْٜ ر٤ٖ كبًح ػ٘ٚ، ٣لٜٕٔٞ ػْ رٜخ، ٣ظٌِْ

 حُلـش؟ ػ٤ِْٜ هخٓض اًح رْٜ هللا ٣لؼَ ٓخًح 

 ( َُّ ْٖ  هللاَّ   ك٤َ ِؼ  . رَكٔظٚ حهظظٚ ٖٓٔ ٣شخء ٖٓ ٣ٜٝي١ ُِٜيٟ، ٣٘وي ُْ ٖٓٔ(  ٣ََشخء   َٓ

  ( َٞ  ٛ َٝ   ِ ٣ ِِ َُْؼ ْ   ح ٤ٌِ َُْل  ح٣٥ش؟ ٓغ ٓ٘خٓزظٜخ ٓخ( ح

 ال أٗٚ كٌٔظٚ ٖٝٓ شخء، ٓخ ا٠ُ حُوِٞد ٝطو٤ِذ ٝحإلػالٍ، رخُٜيح٣ش حٗلَى أٗٚ -ػِطٚ ٖٓ - ح١ٌُ   

 . رٚ حُالثن رخُٔلَ اال اػالُٚ ٝال ٛيح٣ظٚ ٣ؼغ

 (هٞٓٚ رِٔخٕ اال ٍٍٓٞ ٖٓ أٍِٓ٘خ ٝٓخ).....ح٣٥ش؟ ٌٛٙ ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ٔظيٍ رٔخًح 

 أٍٓٞ ٍُٓٞٚ ًٝالّ ًالٓٚ طز٤٤ٖ ا٠ُ حُٔٞطِش حُؼَر٤ش ػِّٞ إٔ ػ٠ِ ح٣ٌَُٔش ح٣٥ش رٌٜٙ ٣ٔظيٍ   

 ٣لظخؿٕٞ ال رلخُش حُ٘خّ ًخٕ اًح اال رٜخ اال ٍُٓٞٚ ػ٠ِ أٍِٗ ٓخ ٓؼَكش ٣ظْ ال ألٗٚ هلل ٓلزٞرش ٓطِٞرش

 حًظلٞح هي كل٤٘جٌ ُْٜ ؽز٤ؼش ٝطخٍص طـ٤َْٛ ػ٤ِٜخ ٝٗشؤ حُؼَر٤ش، ػ٠ِ طَٔٗٞح اًح ًُٝي ا٤ُٜخ،

 . ػْٜ٘ هللا ٍػ٢ حُظلخرش ػْٜ٘ طِو٠ ًٔخ حرظيحء ٍُٓٞٚ ٝػٖ هللا ػٖ ٣ظِوٞح ألٕ ٝطِلٞح حُٔئٗش،

 ( َُْوَي َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ ٠َٓ أَ ٞ ْٕ  رِآ٣َخطَِ٘خ ٓ  َِؽْ  أَ يَ  أَْه َٓ ْٞ َٖ  هَ خصِ  ِٓ َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ْْ  حُُّ٘ٞ  ٛ َْ ًِّ ًَ َٝ  ِّ ِ  رِؤ٣ََّخ  ...( . هللاَّ

 أَٓ رٔخ ٝأَٓٙ ٝطلظٚ، رٚ ؿخء ٓخ طيم ػ٠ِ حُيحُش حُؼظ٤ٔش رآ٣خطٚ ٠ٓٞٓ أٍَٓ أٗٚ: طؼخ٠ُ ٣وزَ   

ْٕ )  هْٜٞٓ حََُٓ ؿ٤ٔغ رٚ أَٓ ٝرٔخ رَ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٓلٔيح ٍُٓٞٚ رٚ هللا َِؽْ  أَ يَ  أَْه َٓ ْٞ َٖ  هَ ِٓ 

خصِ  َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ْْ . ) ٝطٞحرؼٚ ٝحإل٣ٔخٕ حُؼِْ ٍٗٞ ا٠ُ ٝكَٝػٚ، ٝحٌُلَ حُـَٜ ظِٔخص: أ١(  حُُّ٘ٞ  ٛ َْ ًِّ ًَ َٝ 

 ِّ ِ  رِؤ٣ََّخ  ٤ُشٌَٝح رخٌُخك٣َٖ، ٝٝهخثؼٚ حٌٌُٔر٤ٖ، حألْٓ ك٢ ٝرؤ٣خٓٚ ا٤ُْٜ، ٝاكٔخٗٚ ػ٤ِْٜ ر٘ؼٔٚ: أ١(  هللاَّ

َّٕ )  .ػوخرٚ ٤ُٝلٌٍٝح ٗؼٔٚ ُِيَ  ك٢ِ اِ َِّ  ٣٥خص)   .حُؼزخى ػ٠ِ هللا أ٣خّ ك٢: أ١(  ًَ  ٌ ُِ   ٍ ٍ   َطزَّخ ٞ  ٌ : أ١(  َش

 .ٝحُ٘ؼٔش حَُٔحء ػ٠ِ شٌٍٞ ٝحُؼ٤ن، ٝحُؼَٔ حُؼَحء ك٢ طزخٍ

 هللا؟ أ٣خّ ػ٠ِ ٣ٔظيٍ رٔخًح 

 ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ حٓظؼَ ٌُٜٝح ٝكٌٔظٚ، ػيُٚ ٝطٔخّ اكٔخٗٚ، ٝػ٤ْٔ هيٍطٚ ًٔخٍ ػ٠ِ رؤ٣خٓٚ ٣ٔظيٍ كبٗٚ   

 .هللا ٗؼْ كًٌَْٛ ٍرٚ، أَٓ حُٔالّ

 هٞٓٚ؟ حُٔالّ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ ًًَ رٔخًح 

ٝح: ) كوخٍ هللا ر٘ؼْ ًًَْٛ     َ  ً ًْ شَ  ح َٔ ِ  ِْٗؼ ْْ  هللاَّ  ٌ ًْ . ) ٝأُٔ٘ظٌْ روِٞرٌْ: أ١(  َػ٤َِْ ْْ  اِ  ً خ ـَ ْٗ ْٖ  أَ ِٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ  كِ

 ْْ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ حدِ  ٓ ٞءَ )  ٣ٌُْٞٞٗ: أ١(  ٣َ ٌَ َُْؼ َٕ : ) روُٞٚ ًُي ٝكَٔ أشيٙ: أ١(  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ َٝ  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خَء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ 

 ْْ  ً خَء َٔ ك٢ِ)  ٣وظِٜٖٞٗ، كال ٣زوٜٖٞٗ: أ١(  ِٗ َٝ  ْْ  ٌ ُِ ْٖ  راَلء  )  حإلٗـخء(  ًَ ِٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَ   ْ  ػظ٤ٔش، ٗؼٔش: أ١(  َػِظ٤

 أّ طظزَٕٝ َٛ ٤ُ٘ظَ ٌُْ، ػظ٤ْ هللا ٖٓ حرظالء ِٝٓجٚ كَػٕٞ ٖٓ رٚ حرظ٤ِظْ ح١ٌُ حُؼٌحد ًٌُْ ٝك٢ أٝ

  ال؟
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 حُ٘ؼْ؟ ٌٛٙ ٓوخرَ هٞٓٚ حُٔالّ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ كغ رٔخًح 

ًْ : ) هللا ٗؼْ شٌَ ػ٠ِ كؼْٜ    اِ َٝ  َٕ ًَّ َ ْْ  طَؤ  ٌ رُّ ْٖ )  ٝٝػي، أػِْ: أ١(  ٍَ ْْ  َُجِ ط  َْ ٌَ ْْ  َش  ٌ ٣َُِيَّٗ )  ٗؼ٢ٔ ٖٓ(  أل

 ْٖ َُجِ َٝ  ْْ ط  َْ لَ ًَ  َّٕ حر٢ِ اِ ٌَ  . ػ٤ِْٜ رٜخ أٗؼْ حُظ٢ حُ٘ؼٔش ػْٜ٘ ٣ِ٣َ إٔ ًُي ٖٝٓ(  ََُشِي٣ي   َػ

 حُشٌَ؟ ٛٞ ٓخ 

 . ًُي ػي حُ٘ؼٔش ًٝلَ. طؼخ٠ُ هللا َٓػخس ك٢ ٝطَكٜخ رٜخ هللا ػ٠ِ ٝحُؼ٘خء هللا ر٘ؼْ حُوِذ حػظَحف ٛٞ

 هٞٓٚ؟ ٠ٓٞٓ أهزَ رٔخًح 

    ( ٍَ هَخ َٝ ٠َٓ ٞ  ٓ  ْٕ ٝح اِ  َ ل  ٌْ ْْ  طَ ْٗظ  ْٖ  أَ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ ٤ًؼخ حأل ِٔ َّٕ )  ش٤جخ، هللا طؼَٝح كِٖ(  َؿ ِ َ  كَب ٢ِ٘   هللاَّ ـَ ٤ي   َُ ِٔ  َك

 ٝطلخطٚ ٝأٓٔخثٚ ًحطٚ ك٢ ك٤ٔي حُـ٠٘ ًخَٓ ٝٛٞ ط٘وظٚ، ال ٝحُٔؼخط٢ ٌِٓٚ ك٢ ط٣ِي ال كخُطخػخص( 

 ٖٓ ٝال كٖٔ، حْٓ ًَ اال حألٓٔخء ٖٓ ٝال ًٝٔخٍ، كٔي طلش ًَ اال حُظلخص ٖٓ ُٚ ٤ُْ ٝأكؼخُٚ،

 . ؿ٤َٔ كؼَ ًَ اال حألكؼخٍ

 ػزخىٙ؟ هللا هٞف رٔخًح 

   ( ْْ ْْ  أََُ  ٌ َٖ  َٗزَؤ   ٣َؤْطِ ٣ ٌِ ْٖ  حَُّ ِٓ  ْْ  ٌ ِّ  هَْزِِ ْٞ ف   هَ َػخى   ٗٞ  ٞىَ  َٝ  ٔ ػَ َٝ  َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ْٖ ِٓ  ْْ ِٛ  ػزخىٙ ٓوٞكخ طؼخ٠ُ ٣وٍٞ....(  رَْؼِي

 حُ٘خّ ٍآٙ ح١ٌُ حُؼخؿَ رخُؼوخد كؼخهزْٜ كٌٌرْٞٛ، حََُٓ، ؿخءطْٜ ك٤ٖ حٌٌُٔرش رخألْٓ أكِٚ ٓخ

ْْ : ) كوخٍ ٝٓٔؼٞٙ ْْ  أََُ  ٌ َٖ  َٗزَؤ   ٣َؤْطِ ٣ ٌِ ْٖ  حَُّ ِٓ  ْْ  ٌ ِّ  هَْزِِ ْٞ ف   هَ َػخى   ٗٞ  ٞىَ  َٝ  ٔ ػَ  ًظخرٚ ك٢ هظظْٜ هللا ًًَ ٝهي(  َٝ

َٖ )   .ٝرٔطٜخ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ْٖ ِٓ  ْْ ِٛ ْْ  ال رَْؼِي  ٜ  ٔ  ًِْٜ كٜئالء. حٗيٍٓض أهزخٍْٛ ًٕٝٞ ًؼَطْٜ ٖٓ(  هللاَّ   ااِل ٣َْؼَِ

( ْْ ْْ  َؿخَءْطٜ    ِٜ  ٓ َخصِ  ٍ  ُْز٤َِّ٘  ٖٓ آطخٙ اال ٍٓٞال هللا ٣ََٓ كِْ رٚ، ؿخءٝح ٓخ طيم ػ٠ِ حُيحُش رخألىُش: أ١(  رِخ

 ػٜ٘خ حٓظٌزَٝح رَ ُٜخ ٣٘وخىٝح ُْ رخُز٤٘خص ٍِْٜٓ أطظْٜ كل٤ٖ حُزشَ، ٓؼِٚ ػ٠ِ ٣ئٖٓ ٓخ ح٣٥خص

 َٛ رَِْٜٓ؟ آٓ٘ٞح 

ٝح)  ىُّ ََ ْْ  كَ ْْ  ك٢ِ أ٣َِْي٣َٜ  ِٜ ِٛ ح َٞ  . حإل٣ٔخٕ ػ٠ِ ٣يٍ ٓٔخ رش٢ء ٣ظلٞٛٞح ُْٝ رٚ ؿخءٝح رٔخ ٣ئٓ٘ٞح ُْ: أ١(  أَْك

 َُِْٜٓ؟ طَكٞح رٔخًح 

ح)     هَخُٞ  َٗخ اَِّٗخ: ) َُِْٜٓ ط٣َلخ(  َٝ َْ لَ خ ًَ َٔ ْْ  رِ ِْظ  ِٓ ٍْ ِٚ  أ  اَِّٗخ رِ خ َشي   َُل٢ِ َٝ َّٔ ََٞٗ٘خ ِٓ ِٚ  طَْيػ  ٣َِذ   ا٤َُِْ : أ١(  ٓ 

 . ٝظِٔٞح ًُي ك٢ ًٌرٞح ٝهي ح٣َُزش، ك٢ ٓٞهغ

 ٍِْٜٓ؟ ٍى ًخٕ ٓخًح 

ْْ )  ُْٜ(  هَخَُضْ )       ِٜ  ٓ ِ  أَك٢ِ ٍ  َِ )  هللا ك٢ شي كٖٔ ٝأؿالٛخ، حألش٤خء أظَٜ كبٗٚ: أ١(  َشي   هللاَّ  كَخِؽ

حصِ  َٝ خ َٔ َّٔ عِ  حُ ٍْ حأل  حُٔؼِٞٓخص، ٖٓ رش٢ء ػوش ػ٘يٙ ٣ٌٖ ُْ ٝؿٞىٙ، ا٠ُ ٓٔظ٘ي حألش٤خء ٝؿٞى ح١ٌُ(  َٝ

)  ، ك٤ٚ ح٣َُذ ٣ظِق ٝال ك٤ٚ ٣شي ال ٖٓ هطخد حََُٓ هخؽزظْٜ ٌُٜٝح حُٔلٔٞٓش، حألٍٓٞ كظ٠

 ْْ  ً ٞ ََ )  ٝٓظخُلٌْ ٓ٘خكؼٌْ ا٠ُ(  ٣َْيػ  لِ ـْ َ٤ُِ  ْْ  ٌ َُ  ْٖ ِٓ  ْْ  ٌ رِ  ٞٗ  ً  ْْ  ً ََ ٣ َئهِّ َ   ا٠َُِ َٝ ٠ أََؿ ً ٔ َٔ  ٤ُؼ٤زٌْ: أ١(  ٓ 

 . ا٤ٌُْ ػخثي حُ٘لغ رَ رؼزخىطٌْ، ٤ُ٘ظلغ ٣يػٌْ كِْ ٝح٥ؿَ، حُؼخؿَ رخُؼٞحد ُيػٞطٚ حالٓظـخرش ػ٠ِ

 ٍِْٜٓ؟ ػ٠ِ ٍىٝح رٔخًح 

ح)     ْٕ : ) ُْٜ(  هَخُٞ  ْْ  اِ ْٗظ  َ   ااِل أَ َخ رََش ْؼِ٘  َٕ )  ٝحَُٓخُش، رخُ٘زٞس طلؼِٞٗ٘خ ك٤ٌق: أ١(  ِٓ ٣َِي ٝ ْٕ  ط  َٝٗخ أَ يُّ  طَظ 

خ َّٔ َٕ  َػ خ َٗخ ٣َْؼز ي   ًَ ، ٓؼِ٘خ؟ رشَ ٝأٗظْ ٗط٤ؼٌْ ٤ًٝق َُأ٣ٌْ؟ ٤َٓٝطْٜ ح٥رخء ٍأ١ ٗظَى ك٤ٌق(  آرَخإ 

َٗخ) ٕ   كَؤْطٞ  ِْطَخ  ٔ ٖ   رِ ز٤ِ  ٍِْٜٓ إٔ طويّ كوي ٝاال ْٛ، ٣وظَكٜٞٗخ ر٤٘ش َٝٓحىْٛ ظخَٛس، ٝر٤٘ش رلـش: أ١(  ٓ 

 .رخُز٤٘خص ؿخءطْٜ
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مـــــيـــــراهــــإب ســــورة  

 ح٣٥خص؟ ؽِزْٜ ػ٠ِ حََُٓ أؿخرض رٔخًح 

ْْ  هَخَُضْ )      َُٜ  ْْ   ِٜ  ٓ ْٕ : ) ٝحػظَحػْٜ حهظَحكْٜ ػٖ ٓـ٤ز٤ٖ(  ٍ  ٖ   اِ َ   ااِل َْٗل ْْ  رََش  ٌ ْؼِ   طل٤ق: أ١(  ِٓ

ٌِٖ)  ٓؼٌِْ، رشَ أٗخ ٝكو٤وش َُ َ )  كبٕ حُلن ٖٓ رٚ ؿج٘خ ٓخ ٣يكغ ٓخ ًُي ك٢ ٤ُْ(  َٝ ُّٖ  هللاَّ  ٔ ْٖ  َػ٠َِ ٣َ َٓ 

ْٖ  ٣ََشخء    ػ٠ِ ٣لـَ إٔ ألكي ٤ُْٝ ٝاكٔخٗٚ، كؼِٚ كٌُي ٍٝٓخُظٚ، رٞك٤ٚ ػ٤ِ٘خ هللا ٖٓ كبًح(  ِػزَخِىِٙ  ِٓ

 . طلؼِٚ ٖٓ ٣ٝٔ٘ؼٚ كؼِٚ هللا

 ػ٠ِ ٌُْ كـش كخُ٘خ طـؼِٞح ٝال كَىٝٙ ًُي ؿ٤َ ًخٕ ٝإ كخهزِٞٙ كوخ ًخٕ كبٕ رٚ ؿج٘خًْ ٓخ كخٗظَٝح   

َٗخ: ٝهٌُْٞ رٚ، ؿج٘خًْ ٓخ ٍى ٕ   كَؤْطٞ  ِْطَخ  ٔ ٖ   رِ ز٤ِ  . ش٢ء حألَٓ ٖٓ ُ٘خ ٤ُْٝ رؤ٣ي٣٘خ ٤ُْ ٌٛح كبٕ ٓ 

خ)     َٓ َٝ  َٕ خ ْٕ  ََُ٘خ ًَ ْْ  أَ  ٌ ٕ   َٗؤْط٤َِ ِْطَخ  ٔ ِٕ  ااِل رِ ًْ ِ ِ  رِب  رٚ ٣ؤطٌْ ُْ شخء ٝإ رٚ، ؿخءًْ شخء إ ح١ٌُ كٜٞ(  هللاَّ

َػ٠َِ)  ٍٝكٔظٚ، كٌٔظٚ ٓوظؼ٠ ٛٞ ٓخ اال ٣لؼَ ال ٝٛٞ َٝ  ِ َِ )  ؿ٤َٙ ػ٠ِ ال(  هللاَّ ًَّ َٞ ٤َِْظَ َٕ  كَ  ٞ٘ ِٓ ْئ  ٔ ُْ  ( ح

 حُٔئٖٓ؟ ٝظ٤لش ٓخ 

 اكٔخٗٚ، ٝػ٤ْٔ هيٍطٚ ًٝٔخٍ ًلخ٣ظٚ رظٔخّ ُؼِْٜٔ ٓؼخٍْٛ ٝىكغ ٓظخُلْٜ ؿِذ ك٢ ػ٤ِٚ ك٤ؼظٔيٕٝ   

 . طًِْٜٞ ٣ٌٕٞ حإل٣ٔخٕ ٖٓ ٓؼْٜ ٓخ ٝرلٔذ ًُي ط٤ٔ٤َ ك٢ رٚ ٣ٝؼوٕٞ

 حُظًَٞ؟ كٌْ ٓخ 

 ٣َٝػخٛخ، هللا ٣لزٜخ حُظ٢ حٌُزخٍ حُؼزخىحص ٖٝٓ حإل٣ٔخٕ، ُٞحُّ ٖٓ ٝأٗٚ حُظًَٞ، ٝؿٞد رٌٜح كؼِْ   

 .ػ٤ِٚ حُؼزخىحص ٓخثَ ُظٞهق

  (خ َٓ ََ  أاَل ََُ٘خ َٝ ًَّ َٞ ِ  َػ٠َِ َٗظَ هَيْ  هللاَّ ََ٘خ ََٛيحَٗخ َٝ زِ    حُظًَٞ؟ طٔخّ ٣ٞؿذ ح١ٌُ ٓخ( ٓ 

 حُلن ػ٠ِ ًخٕ ٖٝٓ ٝحُٜيٟ، حُلن ػ٠ِ أٗ٘خ ٝحُلخٍ هللا ػ٠ِ حُظًَٞ ٖٓ ٣ٔ٘ؼ٘خ ش٢ء أ١: أ١   

 ًٝلخ٣ظٚ، حُٜٔظي١ رٔؼٞٗش ٓظٌلَ هللا إٔ ٖٓ ٣ؼِْ ٓخ ًٌُٝي حُظًَٞ، طٔخّ ُٚ ٣ٞؿذ ٛيحٙ كبٕ ٝحُٜيٟ

 ٓ٘خهؼش كخُٚ كبٕ هللا، ػ٠ِ ػخٓ٘خ ٤ُْ كبٗٚ ٝحُٜيٟ، حُلن ػ٠ِ ٣ٌٖ ُْ ٖٓ روالف ًُي، ا٠ُ ٣يػٞ

 . حُٔظًَٞ ُلخٍ

 ك٢ - هْٜٞٓ إٔ ٝٛٞ ػظ٤ٔش، رآ٣ش ُوْٜٞٓ ٝحُٔالّ حُظالس ػ٤ِْٜ حََُٓ ٖٓ ًخإلشخٍس ٌٛح ٝك٢   

 ًٌَْٝٓ، ٤ًيًْ ىكغ ك٢ هللا، ػ٠ِ ٓظًِٕٞٞ رؤْٜٗ ٍِْٜٓ كظليطْٜ ػ٤ِْٜ، ٝحُـِزش حُوَٜ ُْٜ -حُـخُذ

 .حُلن ٖٓ ٓؼْٜ ٓخ ٝاؽلخء اطالكْٜ ػ٠ِ كَطْٜ ٓغ شَْٛ هللا ًلخْٛ ٝهي ا٣خْٛ، رٌلخ٣ظٚ ٝؿخُٕٓٞ

 هللا؟ ا٠ُ حُيػٞس ك٢ حََُٓ ٜٓ٘ؾ ًخٕ ٓخًح هللا؟أٝ ا٠ُ حُيحػ٢ ػ٠ِ ٣ـذ ٓخًح  

    ( َّٕ ََ ََُْ٘ظزِ خ َػ٠َِ َٝ َٞٗخ َٓ  ٔ ٣ْظ  ًَ  ٣ؤط٤٘خ رٔخ ٗزخ٢ُ ٝال ٝط٤ًًٌَْ ٝٝػظٌْ ىػٞطٌْ ػ٠ِ ُٝ٘ٔظَٕٔ أ١(  آ

 إٔ هللا ُؼَ ٌُْ ٝٗظلخ ُألؿَ حكظٔخرخ حألًٟ ٖٓ ٌْٓ٘ ٣٘خُ٘خ ٓخ ػ٠ِ أٗلٔ٘خ ٓ٘ٞؽٖ كبٗخ حألًٟ ٖٓ ٌْٓ٘

َػ٠َِ) ، حُظ٤ًٌَ ًؼَس ٓغ ٣ٜي٣ٌْ َٝ  ِ َِ )  ؿ٤َٙ ػ٠ِ ال ٝكيٙ(  هللاَّ ًَّ َٞ ٤َِْظَ َٕ  كَ  ِٞ ًِّ َٞ ظَ  ٔ ُْ  ػ٤ِٚ حُظًَٞ كبٕ(  ح

  .ه٤َ ٌَُ ٓلظخف

 حُظًَٞ؟ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓخ أًَٔ ٓخ 

 حُظًَٞ ٝٛٞ حَُٔحطذ ٝأشَف حُٔطخُذ أػ٠ِ ك٢ طًِْٜٞ ٝحُٔالّ حُظالس ػ٤ِْٜ حََُٓ إٔ ٝحػِْ   

  حُظًَٞ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓخ أًَٔ ٌٝٛح ػْٜ٘ حُؼالٍ ٝاُحُش ػز٤يٙ ٝٛيح٣ش ٝٗظَٙ ى٣٘ٚ اهخٓش ك٢ هللا ػ٠ِ

 هْٜٞٓ؟ ٓغ حََُٓ كخٍ رٚ ٝطِض ٓخ ٓ٘ظ٠ٜ ٓخ  

 ٓغ حُلخٍ رْٜ ٝطِض ٓخ ٓ٘ظ٠ٜ ًًَ ِِْٜٓ، ٝػيّ ًُي ػ٠ِ ٝىٝحْٜٓ ُوْٜٞٓ حََُٓ ىػٞس ًًَ ُٔخ   

ٍَ : ) كوخٍ هْٜٞٓ هَخ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٝح حَُّ  َ لَ ًَ  ْْ ِٜ ِِ  ٓ  َ ْْ )  ُْٜ ٓظٞػي٣ٖ(  ُِ  ٌ ََِؿَّ٘ ْٖ  َُ٘ ْو ِػَ٘خ ِٓ ٍْ ْٝ  أَ َّٕ  أَ ٞى  َِّظَِ٘خ ك٢ِ َُظَؼ  ِٓ  )
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 رَ حُٜيٟ ػٖ أػَػٞح إٔ ًلخْٛ ٓخ ألٗٚ ٓطٔغ، ك٤ْٜ ٌٛح رؼي ٤ُْٝ حَُى، ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓخ أرِؾ ٌٝٛح

 ٖٓ ٌٝٛح ك٤ٜخ، ُْٜ كن ال حََُٓ إٔ ُٝػٔٞح أٗلْٜٔ ا٠ُ ٝٗٔزٞٛخ ى٣خٍْٛ ٖٓ رخإلهَحؽ طٞػيْٝٛ

 ػ٤ِٜخ ٝٓخ حألٍع ُْٜ ٝٓوَ رؼزخىطٚ، ٝأَْٓٛ حألٍع، ا٠ُ ػزخىٙ أهَؽ هللا كبٕ حُظِْ، أػظْ

 . ػزخىطٚ ػ٠ِ رٜخ ٣ٔظؼ٤ٕ٘ٞ

 حٌُلَ ػ٠ِ رٌُي حٓظؼخٕ ٖٝٓ حُظزؼش، ٖٓ ٝهَؽ ًُي ُٚ كَ هللا ػزخىس ػ٠ِ رٌُي حٓظؼخٕ كٖٔ   

 ُْٜ ٤ُْ حُلو٤وش ك٢ حََُٓ أػيحء إٔ كؼِْ ُٚ، ٣لَ ُْٝ ُٚ، هخُظخ ًُي ٣ٌٖ ُْ حُٔؼخط٢، ٝأٗٞحع

 ٖٓ حََُٓ كبٕ حُؼخىس ٓـَى ا٠ُ ٍؿؼ٘خ ٝإ. ٜٓ٘خ ربهَحؿْٜ حََُٓ طٞػيٝح حُظ٢ حألٍع ٖٓ ش٢ء

 ػيّ ٖٓ اال ٌٛح َٛ! ٝحػلخ؟ ط٣َلخ ُْٜ كوخ ٣ٔ٘ؼْٜٞٗ ش٢ء كأل١ ْٜٓ٘، ٝأكَحى رالىْٛ، أَٛ ؿِٔش

 هللا ٣ٔؼ٢ إٔ اال ك٤٘جٌ رو٢ ٓخ حُلخٍ ٌٛٙ ا٠ُ رخََُٓ ٌَْٓٛ حٗظ٠ٜ ُٔخ ٌُٜٝح رخ٤ٌُِش؟ ٝحَُٔٝءس حُي٣ٖ

َك٠)  أ٤ُٝخءٙ، ٣ٝ٘ظَ أَٓٙ، ْٝ َ ْْ  كَؤ ِٜ ْْ  ا٤َُِْ رُّٜ  ٍَ  َّٖ ٌَ ِِْٜ  َُ٘  َٖ ٤ ِٔ  . حُؼوٞرخص رؤٗٞحع(  حُظَّخُِ

  (  ْ  ٌ َّ ٌَِ٘٘ ْٔ  َُ٘ عَ  َٝ ٍْ ْٖ  حأل ِٓ  ْْ ِٛ ُِيَ  رَْؼِي )  ؿِحء طزؼْٜ ٖٝٓ ََُِٓ هللا ؿؼِٜخ حُظ٢ حُلٔ٘ش حُؼخهزش: أ١(  ًَ

 ْٖ َٔ ٢ َهخفَ  ُِ ِٓ وَخ َهخفَ )  ٣َحٙ، أٗٚ ٣ؼِْ ٖٓ َٓحهزش هللا ٍٝحهذ حُي٤ٗخ ك٢ ػ٤ِٚ(  َٓ ِػ٤يِ  َٝ  ٓخ: أ١(  َٝ

 . هللا ٣لزٚ ٓخ ا٠ُ ٝحُٔزخىٍس هللا ٣ٌَٛٚ ػٔخ حالٌٗلخف ًُي ُٚ كؤٝؿذ ػظخ٢ٗ ٖٓ رٚ طٞػيص

  (ٞح ظَْلظَل  ْٓ ح  كـخءْٛ ٝأػيحثٚ أ٤ُٝخثٚ ر٤ٖ ٝكَهخٗٚ هللا كظق ٝحٓظؼـِٞح ؽِزٞح ح٣ٌُٖ ْٛ: أ١ حٌُلخٍ: أ١(  َٝ

َهخدَ )  رخُؼوٞرش، ػظخٙ ٖٓ ٣ؼخؿَ ال ك٤ِْ كخهلل ٝاال رٚ حٓظلظلٞح ٓخ َٝ  َُّ  ً   ٍ  ك٢ هَٔ: أ١(  َػ٤ِ٘ي   َؿزَّخ

 حََُٓ ٝػخٗي حألٍع ك٢ ٝحٓظٌزَ هللا ػزخى ٝػ٠ِ حُلن ٝػ٠ِ هللا ػ٠ِ طـزَ ٖٓ ٝح٥هَس حُي٤ٗخ

 . ٝشخهْٜ

 ًًَ حُـزخ٣ٍٖ؟ ٝحُٔؼخٗي٣ٖ حٌُلخٍ ػ٠ِ حُؼٌحد أٗٞحع رؼغ هللا 

    ( ْٖ ِٓ  ِٚ حثِ ٍَ َٝ   ْ  ك٤٘جٌ ك٤ٌحم ٍٝٝىٛخ ٖٓ ُٚ ري كال رخَُٔطخى، حُؼ٤٘ي حُـزخٍ ٌُٜح ؿْٜ٘: أ١(  َؿََّٜ٘

و٠َ)  حُشي٣ي، حُؼٌحد ْٔ  ٣ َٝ  ْٖ خء   ِٓ . ) حُلَحٍس ؿخ٣ش ك٢ ٝٛٞ حُوز٤ؼش، ٍٝحثلظٚ ٝؽؼٔٚ ُٞٗٚ ك٢(  َطِي٣ي   َٓ

  ٚ ػ  ََّ ـَ ال)  حُشي٣ي حُؼطش ٖٓ(  ٣َظَ خى   َٝ ٌَ َ٣   ٚ ـ  ٤ ِٔ  رط٘ٚ ا٠ُ ٝطَ ٝاًح شٞحٙ ٝؿٜٚ ا٠ُ هَد اًح كبٗٚ( ٣ 

ِٚ )  حألٓؼخء، ٖٓ ػ٤ِٚ أط٠ ٓخ هطغ ٣َؤْط٤ِ ص   َٝ ْٞ َٔ ُْ ْٖ  ح ِٓ  َِّ  ً   ٕ خ ٌَ خ َٓ َٓ َٝ  َٞ ٤ِّض   ٛ  َٔ  حُشي٣ي حُؼٌحد ٣ؤط٤ٚ: أ١(  رِ

 . ٣ٔٞطٞح ال إٔ هؼ٠ هللا ٌُٖٝ حُٔٞص ا٠ُ ٣زِؾ شيطٚ ٖٓ ٓ٘ٚ ٗٞع ًَٝ حُؼٌحد، أٗٞحع ٖٓ ٗٞع ًَ ٖٓ

 ( ْٖ ِٓ َٝ  ِٚ حثِ ٍَ حد  )  حُؼ٤٘ي حُـزخٍ: أ١(  َٝ ٌَ  . طؼخ٠ُ هللا اال ٝشيطٚ ٝطلٚ ٣ؼِْ ال شي٣ي ه١ٞ: أ١(  َؿ٤ِِع   َػ

 (  َ ؼَ َٓ  َٖ ٣ ٌِ ٝح حَُّ  َ لَ ًَ  ْْ ِٜ رِّ ََ ْْ  رِ خُٜ   َٔ خى   أَْػ َٓ ََ ِٚ  حْشظَيَّصْ  ًَ ٣ق   رِ َِّ ّ   ك٢ِ حُ ْٞ َٕ  ال َػخِطق   ٣َ ٝ  ٍ خ ٣َْوِي َّٔ ح ِٓ زٞ  َٔ  َػ٠َِ ًَ

ُِيَ  َش٢ْء   ًَ  َٞ  ٛ   ٍ ال ُْزَِؼ٤ي   حُؼَّ   ح٣٥ش؟ ٌٛٙ ك٢ حٌُلخٍ رؤػٔخٍ حَُٔحى ٓخ(ح

 :ػِٔٞٛخ حُظ٢ حٌُلخٍ أػٔخٍ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

 ٝحػٔلالُٜخ ٝرطالٜٗخ ًٛخرٜخ ك٢ رؤٜٗخ هلل، ػِٔٞٛخ حُظ٢ حألػٔخٍ رٜخ حَُٔحى إٔ آخ .1

 شي٣ي ػخطق ٣ّٞ ك٢ ح٣َُق رٚ حشظيص اًح ٝأهلٜخ، حألش٤خء أىم ٛٞ ح١ٌُ حَُٓخى، ًخػٔلالٍ

 أػٔخٍ كٌٌُي ٣ٝؼٔلَ، ٣ٌٛذ ش٢ء ػ٠ِ ٓ٘ٚ ٣ويٍ ٝال ش٤جخ، ٓ٘ٚ ٣زو٠ ال كبٗٚ حُٜزٞد،

َٕ  ال)  حٌُلخٍ ٝ  ٍ خ ٣َْوِي َّٔ ح ِٓ زٞ  َٔ  حٌُلَ ػ٠ِ ٓز٢٘ ألٗٚ ٓ٘ٚ ًٍس ٓؼوخٍ ػ٠ِ ٝال(  َش٢ْء   َػ٠َِ ًَ

ُِيَ . ) ٝحُظ٣ٌٌذ ًَ  َٞ  ٛ   ٍ ال ُْزَِؼ٤ي   حُؼَّ  .ػِْٜٔ ٝحػٔلَ ٓؼ٤ْٜ رطَ ك٤غ(  ح

 ك٢ ٣ٌٝيكٕٞ ٣ٔؼٕٞ كبْٜٗ حُلن، رٜخ ٤ٌ٤ُيٝح ػِٔٞٛخ حُظ٢ حٌُلخٍ أػٔخٍ رٌُي حَُٔحى إٔ ٝآخ .8

 .ش٤جخ حُلن ٖٓ ٓؼْٜ ٝٓخ ٝؿ٘يٙ ٍِٝٓٚ هللا ٣ؼَٝح ُٖٝ ػ٤ِْٜ ػخثي ٌَْٝٓٛ ًُي
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مـــــيـــــراهــــإب ســــورة  

 لمسبث بٍبنٍت:

 (1) آ٣ش : 

o َُْ٘خٙ   ًِظَخد   حََُ) ارَح٤ْٛ ٍٓٞس َِ َِؽَ  ا٤َُِْيَ  أَٗ َّ  ُِظ ْو َٖ  حَُّ٘خ خصِ  ِٓ َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ِٕ  حُُّ٘ٞ ًْ ِ ْْ  رِب ِٜ رِّ  ا٠َُِ ٍَ

حؽِ  ََ ِِ  ِط ٣ِِ َُْؼ ٤يِ  ح ِٔ َُْل ِ ( 1) ح ١ٌِ هللا  خ َُٚ   حَُّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ َّٔ خ حُ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ  ًَٔ ىالُش ٓخ(( 8) حألَ

 (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟(هللاِ )

 (. حُل٤ٔي حُؼ٣ِِ) حُظٞحرغ ٖٓ ريٍ ٓـٍَٝ، ريٍ ٌٛٙ( هللاِ )   

 (8) آ٣ش : 

o ح٣٥ش ك٢ ( ِ ١ٌِ هللا  خ َُٚ   حَُّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ َّٔ خ حُ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ  ؟(هللا  ) ٣وَ ُْ ُٔخًح( ارَح٤ْٛ( 8) حألَ

 (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى)

َُْ٘خٙ   ًِظَخد   حََُ) هزِٜخ هخٍ ألٗٚ    َِ َِؽَ  ا٤َُِْيَ  أَٗ َّ  ُِظ ْو َٖ  حَُّ٘خ خصِ  ِٓ َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ِٕ  حُُّ٘ٞ ًْ ِ ْْ  رِب ِٜ رِّ  ا٠َُِ ٍَ

حؽِ  ََ ِِ  ِط ٣ِِ َُْؼ ٤يِ  ح ِٔ َُْل ِ ( )ح ١ٌِ هللا  خ َُٚ   حَُّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ َّٔ خ حُ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ  . ريٍ حُـالُش ُلع هللاِ ( حألَ

o (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟(شي٣ي ػٌحد ٖٓ ٌُِخك٣َٖ ٣َٝٝ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُٞحٝ ىالُش ٓخ 

ِ ) ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ    ١ٌِ هللا  خ َُٚ   حَُّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ َّٔ خ حُ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ َ   حألَ ٣ْ َٝ َٝ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِّ 

 ْٖ حد   ِٓ ٌَ  .آظج٘خك٤ش ٢ٛ ٝاٗٔخ ُِؼطق ٤ُٔض ٛ٘خ حُٞحٝ{( 8} َشِي٣ي   َػ

 (5) آ٣ش : 

o كخػَ.ى) شٌٍٞ؟ ػ٠ِ ٓوي ٓش طز خٍ ؿخءص ُٝٔخًح شٌٍٞ طز خٍ ط٤ـش حٓظويحّ ىالُش ٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠

. حُشيحثي ٖٓ حإلٗٔخٕ ظ٤ذ٣ ٓخ ػ٠ِ أٝ هللا ؽخػش ػ٠ِ ٣ٌٕٞ إٔ آخ حُظزَ طز خٍ ًِٔش أٝالً    

 .ُِظزَ طلظخؽ ٝحُشيحثي. ٝحُظّٞ ًخُـٜخى حُؼزخىحص ٓخثَ ًٌُٝي طزَ ا٠ُ طلظخؽ كخُظالس

 ٖٓ حُ٘ـخس ػ٠ِ أٝ( هللا ٗؼٔش ٝحشٌَٝح) حُ٘ؼْ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ إٔ آخ كخُشٌَ: شٌٍٞ ًِٔش أٓخ   

ي س  حإلٗٔخٕ ٣ظ٤ذ ٓخ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ إً كخُشٌَ( حُشخ٣ًَٖ ٖٓ ٌُٖ٘ٞٗ ٌٛٙ ٖٓ أٗـ٤ظ٘خ ُجٖ) حُش 

ـ٤ٚ ك٤ٔخ أٝ حَُِّ٘ؼْ ٖٓ ي س ٖٓ طؼخ٠ُ هللا ٣٘   .ٝحٌَُد حُشِّ

ّ ُٔخًح ُِٔئحٍ ٗؼٞى ٝح٥ٕ      حُشٌَ؟ ػ٠ِ حُظزَ هي 

 حُزلَ طٜي٣ي ك٢ ح٤ُٔخم ًخٕ اًح طؼخ٠ُ أٗٚ ٗـي ًِٚ حُوَإٓ ك٢ ٗظَٗخ اًح كبٗٚ ٌٛح ا٠ُ اػخكش   

 هخٍ ٓؼالً  ُؤخٕ ٍٓٞس كل٢. كوؾ حُشٌَ ٣ٔظؼَٔ ؿ٤َٙ ك٢ ًخٕ ٝاًح( شٌٍٞ طز خٍ) ٣ٔظؼَٔ

ْْ ) حُزلَ طٜي٣ي ٤ٓخم ك٢ طؼخ٠ُ ََ  أََُ َّٕ  طَ ِْيَ  أَ ُْل  ١َِ ح ـْ َِ  ك٢ِ طَ ُْزَْل شِ  ح َٔ ِ  رِِْ٘ؼ ْْ  هللاَّ  ٌ َ٣ َِ  ٤ُِ  ْٖ ِٓ  ِٚ َّٕ  آ٣ََخطِ  اِ

ُِيَ  ك٢ِ َِّ  ٣َ٥ََخص   ًَ  ٌ ُِ   ٍ ٍ   َطزَّخ ٞ  ٌ ح( 31) َش ًَ اِ َٝ  ْْ ؽ   َؿِش٤َٜ  ْٞ َٓ  َِ خُظَُِّ ح ًَ  ٞ َ  َىَػ َٖ  هللاَّ ْوِِِظ٤  ٓ   َُٚ  َٖ ٣  حُيِّ

خ َّٔ ْْ  كََِ خٛ  َـّ َِّ  ا٠َُِ َٗ ُْزَ ْْ  ح  ْٜ٘ ِٔ ْوظَِظي   كَ خ ٓ  َٓ َلي   َٝ ـْ َُّ  ااِلَّ  رِآ٣ََخطَِ٘خ ٣َ ٍ   ٍ  َهظَّخ ً  لٞ   ٍٓٞس ٝك٢(( 38) ًَ

ْٕ ) حُشٍٟٞ ِٖ  ٣ََشؤْ  اِ ٌِ ْٔ ٣قَ  ٣  َِّ َٖ  حُ ِْ ًِيَ  ك٤ََْظَِ ح َٝ ِٙ  َػ٠َِ ٍَ َِ ْٜ َّٕ  ظَ ُِيَ  ك٢ِ اِ َِّ  ٣َ٥ََخص   ًَ  ٌ ُِ   ٍ ٍ   َطزَّخ ٞ  ٌ  َش

(33)) 

ْٖ ) طؼخ٠ُ هخٍ كوي حَُّٝ ٍٓٞس ك٢ أٓخ    ِٓ َٝ  ِٚ ْٕ  آ٣ََخطِ ََ  أَ ِٓ َْ ٣َخفَ  ٣  َِّ حص   حُ ََ زَشِّ  ٓ  ْْ  ٌ ٣وَ ٌِ  ٤ُِ َٝ  ْٖ ِٓ 

 ِٚ ظِ َٔ ْك ٍَ  َ١َِ ـْ ُِظَ ِْي   َٝ ُْل  ِٙ  ح َِ ْٓ َ ٞح رِؤ ـ  ُِظَْزظَ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْْ  كَْؼِِ  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ  َ  ٌ  كوؾ رخُشٌَ كـخء(( 46) طَْش

َٞ ) حُ٘لَ ٍٓٞس ك٢ ًٌُٝي  ٛ َٝ ١ٌِ ََ  حَُّ وَّ َٓ  ََ ُْزَْل ح ح  ِٞ  ً ْ٘ٚ   ُِظَؤْ خ ِٓ ًٔ ٣َِ ًخ َُْل ٞح ؽَ َِؿ  ظَْو ْٔ طَ َٝ   ْٚ٘ ٤َِْشً  ِٓ  ِك

ٔ ََٜٞٗخ ِْزَ ٟ طَ ََ طَ ِْيَ  َٝ ُْل  ََ  ح حِه َٞ َٓ  ِٚ ٞح ك٤ِ ـ  ُِظَْزظَ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْْ  كَْؼِِ  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ  َ  ٌ  ((.14) طَْش
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٓغ ىحثٔخً  طؤط٢ ٝاٗٔخ ًِٚ حُوَإٓ ك٢ ٝكيٛخ طؤص ُْ طز خٍ ًِٔش إٔ ٝٛٞ آهَ أَٓ ٝٛ٘خى   

 ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ شٌَ ح٥هَ ٝٗظلٚ طزَ ٗظلٚ حُي٣ٖ ألٕ ٌٝٛح شٌٍٞ ًِٔش

َُوَيْ ) رَح٤ْٛا َِْ٘خ َٝ َٓ ٍْ ٠َٓ أَ ٞ ْٕ  رِآ٣ََخطَِ٘خ ٓ  َِؽْ  أَ يَ  أَْه َٓ ْٞ َٖ  هَ خصِ  ِٓ َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ْْ  حُُّ٘ٞ  ٛ َْ ًِّ ًَ َٝ  ِّ ِ  رِؤ٣ََّخ  هللاَّ

 َّٕ ُِيَ  ك٢ِ اِ َِّ  ٣َ٥ََخص   ًَ  ٌ ُِ   ٍ ٍ   َطزَّخ ٞ  ٌ  ((.5) َش

 (6) آ٣ش : 

o ( ًْ اِ َٝ ْ  ً ٤َْ٘خ َـّ َٗ  ْٖ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ ءَ  ٣َ َٞ حدِ  ٓ  ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ 

ْ  ٌ ُِ ٖ راَلء ًَ ِّٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَّ   ْ ًْ ) َٝٓس( حُزوَس( 43) َػِظ٤ اِ َٝ  ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ  ٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ٝحْ  ُِوَ  َ  ً ًْ شَ  ح َٔ ِ  ِْٗؼ ْْ  هللا   ٌ  َػ٤َِْ

 ًْ ْ اِ  ً خ ـَ ْٖ  أَٗ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ حدِ  ٓ ٞءَ  ٣َ ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ َٝ  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ 

ْ  ٌ ُِ ٖ راَلء ًَ ِّٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَّ   ْ  كخػَ.ى) ؟(٣ٌٝر لٕٞ) ٝ ٣ٌر لٕٞ ر٤ٖ حُلَم ٓخ( ارَح٤ْٛ( 6) َػِظ٤

 (حُٔخَٓحث٠

ًْ ) طؼخ٠ُ هخٍ حُزوَس ٍٓٞس ك٢: ح٣٥ظ٤ٖ ٗوَأ    اِ َٝ ْ  ً ٤َْ٘خ َـّ َٗ  ْٖ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ ءَ  ٣َ َٞ  ٓ 

حدِ  ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ ْ  ٌ ُِ ٖ راَلء ًَ ِّٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَّ   ْ  ٍٓٞس ٝك٢(( 43) َػِظ٤

ًْ ) طؼخ٠ُ هخٍ ارَح٤ْٛ اِ َٝ  ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ  ٓ  ِٓ ْٞ ٝحْ  ِٚ ُِوَ  َ  ً ًْ شَ  ح َٔ ِ  ِْٗؼ ْْ  هللا   ٌ ًْ  َػ٤َِْ ْ اِ  ً خ ـَ ْٖ  أَٗ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ  كِ

 ْْ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ حدِ  ٓ ٞءَ  ٣َ ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ َٝ  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ ْ ٌ ُِ ٖ راَلء ًَ ِّٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَّ   ْ  َػِظ٤

 كَػٕٞ آٍ ٖٓ ٗـ٤٘خًْ ٝاً ،(رََيٍ) حألر٘خء طٌر٤ق ٛٞ حُؼٌحد ٓٞء ؿؼَ حُزوَس ك٢((. 6)

 ٌٛٙ ٣ٌْٔٞٓٞٗ، ٖٓ ريٍ ٌٛٙ أر٘خءًْ، ٣ٌرلٕٞ حُؼٌحد؟ ٓٞء ٛٞ ٓخ حُؼٌحد، ٓٞء ٣ٌْٔٞٓٞٗ

ٔ َطٜخ هزِٜخ ُٔخ ريٍ حُـِٔش َ، ٝك٢ ٝحألكؼخٍ حألٓٔخء ك٢ ٣ٌٕٞ حُزيٍ ٝٝػلظٜخ، ك َٔ ـ   إً حُ

ْْ ) هخٍ ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢. رََيٍ ؿِٔش ك٤ٜٔٔ٘خ حُؼٌحد ُٔٞء طز٤٤ٖ( أر٘خءًْ ٣ٌر لٕٞ)  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ ٔ َ٣ 

حدِ  ٓ ٞءَ  ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ َٝ  ْْ  ً  حُظٌر٤ق، ٝرـ٤َ رخُظٌر٤ق حُؼٌحد ٓٞء أَٓحٕ ًًَ ٛ٘خ إً( أَْرَ٘خء

 ٖٓ كَػٕٞ آٍ ٖٓ أٗـخْٛ طؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ هللا إٔ آَحث٤َ ُز٢٘ ٣وٍٞ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٠ٓٞٓ ٤ٓيٗخ

 رخُظٌر٤ق ُْٜ حُظؼ٣ٌذ ًخٕ. آهَ أَٓ ٌٛح ٝحُظٌر٤ق أَٓ ٌٛح حُؼٌحد ٓٞء ٣ْٜٔٞٓٞٗ: أ٣َٖٓ

 ٝاٗٔخ رخُظٌر٤ق كوؾ ٤ُْٝ رؤ٣َٖٓ ك٤ؼٌرْٜٞٗ ٝهيٓخً  ٝػٔخالً  ػز٤يحً  رخطوخًْٛ حُظٌر٤ق ٝؿ٤َ

 أر٘خءًْ ٣ٌٝرلٌْٞٗ أَٓ، ٌٛح حُؼٌحد ٓٞء ٣ٌْٔٞٓٞٗ إً. أ٣َٖٓ ُْٜ كًٌَ حألهَٟ رخإلٛخٗخص

 ؿ٤َ آهَ ػٌحرخً  ٣ٝؼٌرْٜٞٗ أَٓ ٌٛح حُؼٌحد ٓٞء حُظٌر٤ق، ؿ٤َ ٝك٢ رخُظٌر٤ق إً آهَ، أَٓ ٌٛح

ًَِّْٛ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٠ٓٞٓ. حُظٌر٤ق  ُْٜ ك٤ًٌَ( ػ٤ٌِْ هللا ٗؼٔش حًًَٝح)  ػ٤ِْٜ هللا ر٘ؼْ ٣ٌ

ًْ ) حُزوَس ٍٓٞس ك٢ هخٍ طؼخ٠ُ ٍر٘خ. أٍٓٞحً  اِ َٝ ْ  ً ٤َْ٘خ َـّ َٗ  ْٖ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ  ػ٠ِ هخٍ ارَح٤ْٛ ٝك٢( كِ

ًْ ) ٠ٓٞٓ ٤ٓيٗخ ُٔخٕ ً ْ اِ خ ـَ ْٖ  أَٗ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ خًْ ٛ٘خ ٣وَ ُْٝ أٗـخًْ( كِ ـ   كؼ َ ر٤ٖ كَم ٛ٘خى. ٗ

٠ ٝأكؼَ، ـ   كٜٞ أػِْ أٓخ ٝهض ا٠ُ طلظخؽ ػِْ  ٝأػِْ، ػِْ  ٓؼَ ٝحُزوخء ٝحُظِز غ حُظَٜٔ ٣ل٤ي ٗ

 كؤ٠ٜٗ( أٗـخًْ) كوخٍ ػ٤ِْٜ حُ٘ؼْ ٣ؼيى ػ٤ِٚ حُٔالّ ٠ٓٞٓ. ٝطِز غ طَٜٔ ك٤ٜخ كؼ َ اهزخٍ،

ًْ ) هخٍ ًٔخ. رَٔػش حُٔٞػٞع اِ ْهَ٘خ َٝ ََ ْ   كَ  ٌ ََ  رِ ُْزَْل ْْ  ح  ً ٤َْ٘خ ـَ ْهَ٘خ كَؤَٗ ََ أَْؿ َٝ  ٍَ َٕ  آ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ أَٗظ  َٝ  َٕ ٝ  َ  طَ٘ظ 

خٙ  ) هخٍ ارَح٤ْٛ ك٢ كظ٠. أٗـ٤٘خًْ كوخٍ ؽ٣ٞالً  حُزلَ ك٢ ٣ٌٔؼٞح ُْ ألْٜٗ( حُزوَس( 55) ـَ  هللاَّ   كَؤَٗ

 َٖ ِٓ  ٍِ خٙ ٣وَ ُْ( حُؼٌ٘زٞص( 84) حَُّ٘خ ـ   . حُ٘خٍ ك٢ ًؼ٤َحً  ٣ِزغ ُْ ألٗٚ ٗ
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o حُؼٌحد ك٢ أِْٜٜٓ أٗٚ ٌٛح ٓؼ٠٘( ٗـ٤٘خًْ اً) آَحث٤َ ر٢٘ ػ٠ِ حُ٘ؼْ طؼخ٠ُ هللا ػي ى ػ٘يٓخ 

 (حُٔخَٓحث٠  كخػَ.ى) كظَس؟

( أٗـخًْ) هخٍ ٣ؼيى ًخٕ ك٤٘ٔخ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٠ٓٞٓ ٤ٓيٗخ أٓخ حألَٓ ٝحهغ ٌٝٛح كظَس روٞح ْٛ   

 .ٜٓ٘خ هِ ظٌْ ٣ؼ٢٘

o ح٣٥ش طؤط٢ ك٤٘ٔخ هخثَ ٣وٍٞ ٍرٔخ ( ًْ اِ َٝ ْ  ً ٤َْ٘خ َـّ َٗ  ْٖ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ ٔ ءَ  ٣َ َٞ حدِ  ٓ  ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ 

 ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ ْ  ٌ ُِ ٖ راَلء ًَ ِّٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَّ   ْ  ٝػ٘يٓخ رََيٍ اٜٗخ طوُٕٞٞ(( 43) َػِظ٤

ًْ ) ح٣٥ش طؤط٢ اِ َٝ  ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ  ٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ٝحْ  ُِوَ  َ  ً ًْ شَ  ح َٔ ِ  ِْٗؼ ْْ  هللا   ٌ ًْ  َػ٤َِْ ً ْ اِ خ ـَ ْٖ  أَٗ ِّٓ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ َ٣ 

حدِ  ٓ ٞءَ  ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ َٝ  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ ْ  ٌ ُِ ٖ راَلء ًَ ِّٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَّ   ْ (( 6) َػِظ٤

 (حُٔخَٓحث٠  كخػَ.ى) طِي؟ ؿ٤َ ٌٛٙ إ طوُٕٞٞ

 إٔ ٣وٍٞ ٍرٔخ. ػخؽلش حُٞحٝ إٔ ٣ؼِْ حالرظيحث٤ش حُيٍحٓش ك٢ ح١ٌُ إٔ ٝأظٖ ػخؽلش، حُٞحٝ   

. حُظـ٤َ ٌٛح أٓخّ حٓظلٜخّ ػالٓش أٝ رٔالكظش ٣ٞك٢ ال ٌٝٛح ٓوظِق حُظؼز٤َ ٝاٗٔخ ٝحكي ح٤ُٔخم

 ال أٍٓٞحً  طًٌَ ٣ؼ٢٘ أهَٟ، أٍٓٞحً  طًٌَ ٝال أٍٓٞحً  ُشوض طًٌَ أٗض حُل٤خس ٝحهغ ك٢ كظ٠

 اؽخٍحً  ٝطؼ٤ق رؼؼٜخ ٓغ طظٌخَٓ ح٣٥خص. طوُٜٞخ آهَ ٓٞهق ٝك٢ ًؼ٤َحً  طشَكٜخ إٔ طلذ

 . أر٘خءًْ ٣ٌرلٕٞ ال ُوخٍ طؼخٍػض ُٝٞ طظؼخٍع ٝال حُظٍٞس ٓالٓق طٌظَٔ كظ٠ آهَ

o ك٢ِ) ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حرظالء ريٍ رالء ًِٔش حٓظؼٔخٍ ىالُش ٓخ َٝ  ْْ  ٌ ُِ ْٖ  راََلء   ًَ ِٓ 

 ْْ  ٌ رِّ ٍَ   ْ  (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟((6) َػِظ٤

 (حرظالٙ ٓزظ٤ٌِْ، ٤ُزظ٤ٌِْ،) ٍٝىص ٝاٗٔخ أطالً  ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ حرظالء ٔشًِ طَى ُْ أٝالً    

 ًٔخ ه٤َ ٖٓ ٣ظ٤زٚ ٓخ أٝ شي س ٖٓ حإلٗٔخٕ ػ٠ِ ٣ٍِ٘ ٓخ أٝ حالهظزخٍ رٔؼ٠٘ ٣ؤط٢ هي ٝحُزالء

 (.كظ٘ش ٝحُو٤َ رخُشَ ٝٗزًِْٞ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢

 حُٔالّ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ ٣ؤط٤ْٜ إٔ هزَ آَحث٤َ ر٢٘ ػٖ كخٌُالّ حُٔئحٍ ٓٞػغ ح٣٥ش ك٢ أٓخ   

( ًْ اِ َٝ  ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ  ٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ٝح ُِوَ  َ  ً ًْ شَ  ح َٔ ِ  ِْٗؼ ْْ  هللاَّ  ٌ ًْ  َػ٤َِْ ْْ  اِ  ً خ ـَ ْٗ ْٖ  أَ ِٓ  ٍِ َٕ  آَ ْٞ َػ َْ ْْ  كِ  ٌ َٗٞ  ٓ ٞ  ٔ  ٓ ٞءَ  ٣َ

حدِ  ٌَ َُْؼ َٕ  ح ٞ رِّل  ٌَ  ٣ َٝ  ْْ  ً َٕ  أَْرَ٘خَء ظَْل٤ٞ  ْٔ َ٣ َٝ  ْْ  ً خَء َٔ ك٢ِ ِٗ َٝ  ْْ  ٌ ُِ ْٖ  راََلء   ًَ ِٓ  ْْ  ٌ رِّ ٍَ   ْ  ٛ٘خ ٝحُزالء((. 6) َػِظ٤

. حُشَػ٢ حالهظزخٍ رخد ٖٓ ٤ُْٝ( حُ٘خّ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللا ٣ وي ٍٙ ٓخ أ١) حُوََي١ٍ حُزالء رخد ٖٓ

 إٔ هزَ ُْٜ كيع ٝاٗٔخ شَػ٢ حهظزخٍ ػ٠ِ ر٘خء طٌٖ ُْ ٗٔخثْٜ ٝحٓظل٤خء ًرق ٖٓ أطخرْٜ كٔخ

َٓ  رش٢ء طؼخ٠ُ هللا ٣ؤَٓ رؤٕ ٣ٌٕٞ حُشَػ٢ الهظزخٍ ألٕ حُٔالّ ػ٤ِٚ ٠ٓٞٓ ُْٜ طؼخ٠ُ هللا ٣َ 

 ػ٤ِٚ ٣ظَطذ ٝٓخ حُشَػ٤ش رخُٔطِٞرخص ٣ظؼِن ٓٔخ كخألَٓ ٣لؼِٚ، ال أٝ حإلٗٔخٕ ك٤لؼِٚ ٓخ

 حُ٘خٍُ حُزالء رخد ٖٓ هي١ٍ حرظالء ح٣٥ش ك٢ ؿخء ًٔخ آَحث٤َ ر٢٘ ٝرالء. ٤ٓٝجخص كٔ٘خص

 . حالرظالء ٖٓ ٤ُْ كٜٞ حُشَػ٢ حالهظزخٍ ٖٓ ال هَيٍحً  حإلٗٔخٕ ػ٠ِ

 ٣ٌٕٞ ال هي ٝحُزالء. أًؼَ حالهظزخٍ ٓؼ٠٘ ك٤ٜخ ٣ٝظَٜ( رال) ٖٓ أشي ٢ٛ حرظ٠ِ ًِٝٔش   

خ) حُلـَ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ حهظزخٍ ٝحالرظالء ٤ٓجخً  رخُؼٍَٝس َّٓ َ ٕ   كَؤ خ َٔ ْٗ ح حإْلِ ًَ خ اِ َٓ 

رُّٚ   حْرظاََلٙ   ٍَ   ٚ َٓ ََ ًْ َ ٚ   كَؤ َٔ َٗؼَّ َٝ   ٍ ر٢ِّ ك٤ََوٞ  ٍَ  ِٖ َٓ ََ ًْ  ((. 15) أَ

 (3) آ٣ش : 

o (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ٝحُوزَ؟ حُ٘زؤ ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

ِؿْجظ يَ ) ٜٓٔش كخثيس ٝك٤ٚ ٓ٘ٚ ٝأػظْ حُوزَ ٖٓ أْٛ حُِـش أَٛ ٣وٍٞ ًٔخ حُ٘زؤ    َٝ  ْٖ زَب   ِٓ  رَِ٘زَب   َٓ

  ٖ َْ ) حُوزَ ٖٓ أْٛ حُ٘زؤ حُوَإٓ ٝك٢( حَُ٘ٔ( 88) ٣َو٤ِ َٞ  ه  ْ   َٗزَؤ   ٛ  ِٖ ( )ص( 61) َػِظ٤ ِ  َػ  حَُّ٘زَب
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 ِْ َُْؼِظ٤  ك٢ ٓلَىس هزَ ًِٔش ح٣ٌَُْ حُوَإٓ حٓظؼَٔ ٝهي حُظٍٜٞ ٛٞ حُِـش ك٢ ٝحُ٘زؤ(. حُ٘زؤ( 8) ح

. حُؼظ٤ْ ٝحُ٘زؤ حُوزَ ر٤ٖ كَم ٝٛ٘خى( حَُ٘ٔ( 1( )حُوظض( 83) ٠ٓٞٓ هظش ك٢ ٓٞؽ٤ٖ٘

ْْ ) ٗزؤ حُوَإٓ حٓظؼَٔ ٝحََُٓ حُٔخػ٤ٖ أهزخٍ ٝك٢ ْْ  أََُ  ٌ َٖ  َٗزَؤ   ٣َؤْطِ ٣ ٌِ ْٖ  حَُّ ِٓ  ْْ  ٌ ِّ  هَْزِِ ْٞ ف   هَ َػخى   ٗٞ  َٝ 

ٞىَ   ٔ ػَ َٝ  َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ْٖ ِٓ  ْْ ِٛ ْْ  اَل  رَْؼِي  ٜ  ٔ ْْ  هللاَّ   ااِلَّ  ٣َْؼَِ ْْ  َؿخَءْطٜ    ِٜ  ٓ َخصِ  ٍ  ُْز٤َِّ٘ ٝح رِخ ىُّ ََ ْْ  كَ ْْ  ك٢ِ أ٣َِْي٣َٜ  ِٜ ِٛ ح َٞ  أَْك

ح هَخُٞ  َّخ َٝ َٗخ اِٗ َْ لَ خ ًَ َٔ ْْ  رِ ِْظ  ِٓ ٍْ ِٚ  أ  اَِّٗخ رِ خ َشي   َُل٢ِ َٝ َّٔ ََٞٗ٘خ ِٓ ِٚ  طَْيػ  ٣َِذ   ا٤َُِْ  ٝحُظ٤ـش (.ارَح٤ْٛ( 3) ٓ 

َْ ( )أهزَ) ُِوزَ ٜٓ٘خ أ٣ؼخً  أهٟٞ( أٗزؤ) ُِ٘زؤ حُلؼ٤ِش َْ  ه  َٛ  ْْ  ٌ َزِّج   ٘ٗ  َٖ ٣َِ َٔ خاًل  رِخأْلَْه َٔ ( 153) أَْػ

 (.حٌُٜق

o ٍٓٞس ك٢( ٣َٓذ ا٤ُٚ طيػٞٗخ ٓٔخ شي ُل٢ ٝاٗ٘خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُز٤خ٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ حُلَم ٓخ 

 كخػَ.ى) ؟3 آ٣ش ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢( ا٤ُٚ طيػٞٗ٘خ ٓٔخ شي ُل٢ ٝإ) طؼخ٠ُ ٝهُٞٚ 68 آ٣ش ٛٞى

 (حُٔخَٓحث٠

 كخٌُالّ ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ أٓخ( طيػٞٗخ) رِلع كـخء طخُق هظش ك٢ حٌُالّ ٛٞى ٍٓٞس آ٣ش ك٢   

 (.طيػٞٗ٘خ) هُٞٚ ؿخء ٌُح حََُٓ ٖٓ ٓـٔٞػش ػْ

 أٝ ٓشيىس حُٕ٘ٞ ًخٗض ٓٞحء ُِظ٤ًٞي طؤط٢ اٗخ ، آًي ٛٞ( اٗ٘ خ) ٣ؤط٢ ػ٘يٓخ أٗٚ ٣زيٝ ح١ٌُ   

( ُٝظٌٞٗخً ) ُِظ٤ًٞي ؼخٍحألك آهَ ٝك٢( اٗ٘خ) حألٓٔخء أٍٝ ك٢ طؤط٢ هي حُظ٤ًٞي ٕٗٞ . ٓوللش

(  ٖ ( اٗ٘خ) حُظ٤ًٞي ٓوخّ ٝك٢( اٗ٘خ) حُظلظ٤َ ٓوخّ ك٢: ٓؼ٤٤ٖ٘ طلظَٔ( اٗ٘خ) ٗوٍٞ ٝػ٘يٓخ ( .٤ٌُٛز

َ طخُق هظش إٔ ُٞؿيٗخ حٍُٔٞط٤ٖ ك٢ حُوظظ٤ٖ هَأٗخ كِٞ  كخهظؼ٠ ًؼ٤َحً  ك٤ٜخ طؼخ٠ُ كظ 

 إً( اٗ٘خ) رِلع حُظ٤ًٞي كـخء أشي   ًخٕ طخُق هّٞ ك٢ حُظ٣ٌٌذ ًٌُٝي( اٗ٘خ) حٓظويحّ لظ٤َحُظ

 حرَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ حٌُالّ ر٤٘ٔخ ٛٞى ٍٓٞس ك٢ أشي   ٝحُظ٣ٌٌذ أؽٍٞ طخُق هظش ك٢ حُوظش

 (.اٗخ) حرَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ حُظ٤ًٞي ٣وظؼ٢ ُْٝ( اٗ٘خ) رـ ٛٞى ٍٓٞس ك٢ حُظ٤ًٞي كخهظؼ٠ ٓٞؿِ

 (11) آ٣ش : 

o هَخَُضْ ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ُِٔئٗغ حُلؼَ حٓظويحّ ىالُش ٓخ  ْْ  َُٜ  ْْ   ِٜ  ٓ ٖ   إِ ٍ  َ   ااِلَّ  َّْٗل ْْ  رََش  ٌ ْؼِ  ِّٓ (11 )

 (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟( ارَح٤ْٛ

. رخُظؤ٤ٗغ ٣ؤط٢ حٌُؼَس ُـٔغ ٣ؤط٢ ُٝٔخ رخُظ٤ًٌَ ٣ؤط٢ حُوِش ؿٔغ ا٠ُ ٣ٝٔ٘ي ٣ؤط٢ ُٔخ حُلؼَ   

 هخٍ) كخُوِش. ًؼ٤َ ٝحألػَحد ه٤َِ هخُض؟ ٝحكيس ًْ هِ ش، ؿٔغ كخُ٘ٔٞس( حُٔي٣٘ش ك٢ ٗٔٞس ٝهخٍ)

حد   هَخَُضِ ) هخٍ حألػَحد ٓغ أٓخ ٝكخش٤ظٜخ حٌُِٔش ؿٔخػش ْٛ ه٤ِالص ألٜٖٗ( ٗٔٞس ََ َّ٘خ حأْلَْػ َٓ ( آ

 حُظ٤ًٌَ ٖٓ أًؼَ ػيى ػ٠ِ ٣يٍ حُظؤ٤ٗغ ػ٘يْٛ كخُؼَد. حٌُؼَس ؿٔغ ػ٠ِ ُِيالُش رخُظؤ٤ٗغ كـخء

ْْ  هَخَُضْ )  َُٜ  ْْ   ِٜ  ٓ ٖ   إِ ٍ  َ   ااِلَّ  َّْٗل ْْ  رََش  ٌ ْؼِ   (.ارَح٤ْٛ( 11) ِّٓ

 

 الىصبٌب العملٍت:

 طير٤َ ،ر٤يٙ ط٣َي٣ٖ ٓخ هللا ٖٓ حؽِز٢ ٌُُي هللا ربًٕ اال ش٢ء ػَٔ أكي ٣ٔظط٤غ ال،  هللا ٖٓ حإلٍحىس 

 ػٖ ٝطٔظـ٤ٖ٘ كٞحثـي هللا ٖٓ ططِز٤ٖ ٣ـؼِي كٌٜح حألٍٓٞ طير٤َ ر٤يٙ هللا إٔ ػِٔض اًح، ٓزلخٗٚ حألٍٓٞ

 .طوِو٤ٖ ٝال ططٔج٤ٖ٘ ٣ـؼِي ٝأ٣ؼخ،حُ٘خّ
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 ٕحُٔٔظو٤ْ رخُظَحؽ ػ٤ِي ٝحَُكؼش حُؼِس ط٣َي٣ٖ، رخُؼِس ٣ؤط٢ حُٔٔظو٤ْ ٝحُظَحؽ رخُي٣ٖ حُظٔٔي أ 

 .ٝهٞطٚ رؼِطٚ حُو١ٞ حُؼ٣ِِ هللا ٣ؼِى

 ك٤ٚ ٝحُوطؤ حُِلٖ ػيّ ٝػ٠ِ ٓؼخ٤ٗٚ ٝكْٜ حُوَإٓ طيرَ ػ٠ِ طؼ٤ٖ ٝأٜٗخ حُؼَر٤ش حُِـش طؼِْ ػٍَٝس. 

 ٕإٔ ػ٠ِ ك٣َض حُش٤طخٕ ألٕ شٌَٙ طٔظط٤ؼ٤ٖ كظ٠ ػ٤ِي هللا ٗؼْ حٓظشؼ١َ، حُ٘ؼْ طيّٝ رخُشٌَ أ 

 ٢ٛٝ حَُػخ كٞم ُِٓ٘ش حُشٌَ إٔ كخػ٢ِٔ، هللا طش١ٌَ ٝال حُ٘ؼْ ػٖ طـل٢ِ كظ٠ رخُ٘وخثض ٣ًٌَى

 . حإل٣ٔخٕ ٗظق

 هللا ػ٠ِ ٝط٢ًِٞ حُٔزذ حر٢ٌُ، هللا رويٍ ٍػخى طًِٞي طيم ٣ٝز٤ٖ، هللا ػ٠ِ حُظًَٞ حإل٣ٔخٕ ٝظ٤لش 

 ك٤ٚ إٔ حػ٢ِٔ ط٣َي٣ٖ ال رٔخ حألَٓ ًخٕ ُٞ كظ٠ ُي ه٤َ كٜٞ هللا روؼخء ٝحٍػ٢ هلل أَٓى ٝكٞػ٢

 .ُي ٣ظِق ٓخ ٣ٝؼِْ كخُي ٣ؼِْ هللا ألٕ ُي ه٤َ
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 (25( إلى اٌَت )11من اٌَت ): الثبنًالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( 31 – 13ح٣٥خص )حُ٘خٍ أَٛ ٝػٌحد حُـ٘ش أَٛ ٗؼ٤ْ ٓوخٍٗش. 

 ( 34 – 38ح٣٥خص )كؼَ ػٖ حُٔخرن حُٔوطغ ك٢ ِْأػ إٔ هِوش. رؼي ػ٠ِ ٝحُ٘ؼٔش حٌُٕٞ ك٢ هللا ػظٔش 

 ػ٠ِ حُيحُش حُيالثَ ػَع ا٠ُ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ حُوطخد حٗظوَ ٓزلخٗٚ َٓػخطٚ حرظـخء حُوخُض حإلٗلخم

 .ٓزلخٗٚ حُويٍس ًٔخٍ

 ( 41 – 35ح٣٥خص )ىػٞطٚ ك٢ حألٗز٤خء أرخ حُٔالّ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ٗزؤ. 

 ( 58 – 48ح٣٥خص )ٍٞىالثَ حُٔخىّ حُٔوطغ ك٢ ٓزلخٗٚ هللا ٖر٤   إٔ زؼيكحُو٤خٓش.  ٣ّٞ ٓشخٛي ٖٓ ط 

 ػِ هللا إٔ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ا٠ُ ٛ٘خ حُوطخد حٗظوَ حُشَى ٖٓ طٞٗٚ ٍرٚ ٖٓ ارَح٤ْٛ ٝحُظٔخّ حُظٞك٤ي

 .٣ِٜٔٚ ٝال َكخحٌُ ٣َٜٔ ٝؿَ

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 ٝحألٍع؟ حُٔٔخٝحص هِن ٖٓ حُلٌٔش ٓخ 

   ( ْْ ََ  أََُ َّٕ  طَ َ  أَ حصِ  َهَِنَ  هللاَّ َٝ خ َٔ َّٔ عَ  حُ ٍْ حألَ َُْلنِّ  َٝ حصِ  َهَِنَ )  رؤٗٚ ػزخىٙ طؼخ٠ُ ٣٘زٚ...( رِخ َٝ خ َٔ َّٔ عَ  حُ ٍْ حأل َٝ 

َُْلنَّ   طلخص ٖٓ ُٚ ٓخ ػ٠ِ ك٤ٜٔخ ٝٓخ رٜٔخ ٤ُٝٔظيُٞح ٣ٜٝ٘خْٛ ٣ٝؤَْٓٛ ٣ٝؼَكٞٙ، حُوِن ٤ُؼزيٙ: أ١(  رِخ

 ٣ؼ٤يْٛ إٔ ػ٠ِ هخىٍ -ٝٓؼظٜٔخ ػظٜٔٔخ ػ٠ِ - ٝحألٍع حُٔٔخٝحص هِن ح١ٌُ إٔ ٤ُٝؼِٔٞح حٌُٔخٍ،

 .ًُي ػٖ طوظَ ال ٝٓش٤جظٚ هيٍطٚ ٝإٔ ٝآخءطْٜ، ربكٔخْٜٗ ٤ُـخ٣ُْٜ ؿي٣يح، هِوخ

 َٛ ٚٝحألٍع؟ حُٔٔخٝحص هِن ػ٠ِ كوؾ هخطَس ٝٓش٤جظٚ هيٍط 

    ( ْٕ ْْ  ٣ََشؤْ  اِ  ٌ ْز ِٛ ٌْ ٣َؤْصِ  ٣  ِْن   َٝ  ٣ٌٕٞٗٞ ؿ٤ًَْ روّٞ ٣ٝؤص ٣ٌٛزٌْ ٣شؤ إ: حُٔؼ٠٘ إٔ ٣لظَٔ(  َؿِي٣ي   رَِو

 ٌٛح ػ٠ِ ٣ٝيٍ ؿي٣يح، هِوخ رخُزؼغ ٣ؼ٤يْٛ ػْ ٣ل٤ٌْ٘ ٣شؤ إ: أٗٚ حَُٔحى إٔ ٣ٝلظَٔ ٌْٓ٘، هلل أؽٞع

 . حُو٤خٓش أكٞحٍ ٖٓ رؼيٙ ًًَٙ ٓخ حالكظٔخٍ

  (خ َٓ ُِيَ  َٝ ِ  َػ٠َِ ًَ ِ   هللاَّ ٣ِِ  ( رَِؼ

 . ؿيح ػ٤ِٚ َٜٓ ٛٞ رَ رٔٔظ٘غ: أ١

 حُظٍٞ؟ ك٢ ٣٘لن ك٤ٖ ُِوالثن هللا طظ٣َٞ ٓخ 

ٝح)      ُ ََ رَ ِ )  حُوالثن: أ١(  َٝ ٤ًؼخ هلِلَّ ِٔ  ٍرْٜ ا٠ُ حألؿيحع ٖٓ ك٤وَؿٕٞ حُظٍٞ ك٢ ٣٘لن ك٤ٖ(  َؿ

[  ػ٤ِٚ]  ٣ول٠ ال ُٚ ٣ٝزَُٕٝ أٓظخ، ٝال ػٞؿخ ك٤ٜخ طَٟ ال طلظق، هخع ٓٔظ٣ٞش أٍع ك٢ ك٤ولٕٞ

 .ػ٤ِٚ ٣ويٍ ٓخ ٣ٝيحكغ ٗلٔٚ، ػٖ ٣يكغ ًَٝ ٣ظلخؿٕٞ، طخٍٝح رَُٝح كبًح هخك٤ش، ْٜٓ٘

 ًُٕي؟ ٣ٔظط٤ؼٕٞ َٛ، ٗلٔٚ ػٖ ٣يحكغ ًَٝ ٣ظلخؿٕٞ طخٍٝح كبْٜٗ طؼخ٠ُ هلل رَُٝح اًح حُوِن أ 

َؼلَخء  )  ك٤وٍٞ ًُي؟ ُْٜ أ٠ٗ    َٖ )  ٝحُٔوِيٕٝ حُظخرؼٕٞ: أ١(  حُؼُّ ٣ ٌِ َّ ٝح ُِِ  َ زَ ٌْ ظَ ْٓ  حُٔظزٞػٕٞ: ْٝٛ(  ح

َّ٘خ اَِّٗخ: ) حُؼالٍ ك٢ هخىس ْٛ ح٣ٌُٖ  ً  ْْ  ٌ  ُ٘خ ٣ُٝ٘ظٔٞٙ رخُؼالٍ، أَٓطٔٞٗخ حُي٤ٗخ، ك٢: أ١(  طَزًَؼخ َُ
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َْ )  كؤؿ٣ٞظٔٞٗخ، ْْ  كََٜ ْٗظ  َٕ  أَ  ٞ٘ ـْ ْٖ  َػَّ٘خ ٓ  حدِ  ِٓ ٌَ ِ  َػ ْٖ  هللاَّ ح)  ًٍس، ٓؼوخٍ ُٝٞ: أ١(  َش٢ْء   ِٓ : أ١(  هَخُٞ 

 (. ؿ٣ٞ٘خ ًٔخ أؿ٣ٞ٘خًْ)  ٝحَُإٓخء حُٔظزٞػٕٞ

 َٜأكي؟ ٣٘لغ أكي ك 

   (ٝ  ْٞ ْْ  هللاَّ   ََٛيحَٗخ َُ  ً حء  )  أكيح، أكي ٣ـ٢٘ كال(  َََُٜي٣َْ٘خ َٞ ِِْػَ٘خ َػ٤ََِْ٘خ َٓ ّْ )  حُؼٌحد ٖٓ(  أََؿ َٗخ أَ َْ (  َطزَ

خ)  ػ٤ِٚ، ْٖ  ََُ٘خ َٓ ِل٤ض   ِٓ  . هللا ػٌحد ٖٓ ُ٘خ َٜٓد ٝال ا٤ُٚ، ِٗـؤ ِٓـؤ ٖٓ: أ١(  َٓ

 حُ٘خٍ؟ ألَٛ حُش٤طخٕ هطزش ٢ٛ ٓخ 

   ( ٍَ هَخ َٝ   ٕ ٤ْطَخ )  ْٜٓ٘ ٝٓظزَثخ حُ٘خٍ ألَٛ ٓوخؽزخ حُؼخُْ، ك٢ ٝٝهغ ٣وغ شَ ٌَُ ٓزذ ٛٞ ح١ٌُ(  حُشَّ

خ َّٔ َ   ه ِؼ٢َ  َُ ْٓ َّٕ ) حُ٘خٍ حُ٘خٍ ٝأَٛ حُـ٘ش حُـ٘ش أَٛ ٝىهَ(  حأل َ  اِ ْْ  هللاَّ  ً َػَي ْػيَ  َٝ َُْلنِّ  َٝ  أُٔ٘ش ػ٠ِ(  ح

ْْ )  حُؼظ٤ْ، حُلُٞ ألىًٍظْ أؽؼظٔٞٙ كِٞ طط٤ؼٞٙ، كِْ ٍِٓٚ  ٌ َػْيط  َٝ ْْ )  حُو٤َ(  َٝ  ٌ  ٣لظَ ُْ: أ١(  كَؤَْهَِْلظ 

خ. ) حُزخؽِش حألٓخ٢ٗ ٖٓ رٚ ٤٘ٓظٌْ ٓخ ٌُْ ٣لظَ ُٖٝ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ  َ٢ُِ  ْْ  ٌ ْٖ  َػ٤َِْ ِٓ   ٕ ِْطَخ  كـش ٖٓ: أ١(  ٓ 

ْٕ  ااِل)  ه٢ُٞ، طؤ٤٣ي ػ٠ِ ْْ  أَ  ٌ ط  ْٞ ْْ  َىَػ ْزظ  ـَ ظَ ْٓ  َٓحى١ ا٠ُ ىػٞطٌْ أ٢ٗ ػ٘ي١ ٓخ ٜٗخ٣ش ٌٛح: أ١(  ٢ُِ كَخ

٢ِٗٞ كاَل)  حُظٍٞس رٌٜٙ حُلخٍ ًخٗض كبًح ٝشٜٞحطٌْ، ألٛٞحثٌْ حطزخػخ ٢ُ كخٓظـزظْ ٌُْ، ٣ُٝ٘ظٚ  ٓ  طَِٞ 

ٞح  ٓ  ُٞ َٝ  ْْ  ٌ َٔ ْٗل  خ)   .حُؼوخد ٓٞؿذ ك٢ حُٔيحٍ ٝػ٤ٌِْ حُٔزذ كؤٗظْ(  أَ ْْ  أََٗخ َٓ  ٌ ِه َِ ْظ  ٔ  ٖٓ رٔـ٤ؼٌْ: أ١(  رِ

خ)  ، رٜخ أٗظْ حُظ٢ حُشيس َٓ َٝ  ْْ ْٗظ  َِِه٢َّ  أَ ْظ  ٔ  . حُؼٌحد ٖٓ هٔؾ ُٚ ًَ(  رِ

 ْٜٓ٘؟ حُش٤طخٕ طزَأ ٤ًق 

ص   ا٢ِِّٗ)     َْ لَ خ ًَ َٔ ِٕ  رِ ٞ  ٔ ظ  ًْ ََ ْٖ  أَْش ِٓ   َ  ٝال هلل ش٣ٌَخ كِٔض هللا ٓغ ش٣ٌَخ ٢ُ ؿؼٌِْ ٖٓ طزَأص: أ١(  هَْز

َّٕ )  ؽخػظ٢، طـذ َٖ  اِ ٤ ِٔ ْْ )  حُش٤طخٕ رطخػش ألٗلْٜٔ(  حُظَّخُِ حد   َُٜ  ٌَ ْ   َػ  . أريح ك٤ٚ هخُي٣ٖ(  أ٤َُِ

 ًُي؟ ٤ًق رؼزخىٙ هللا ُطق ػ٠ِ ٣يٍ ٓخ ح٣٥ش ٌٛٙ ك٢ 

 ػ٠ِ ٜٓ٘خ ٣يهَ حُظ٢ رٔيحهِٚ ٝأهزَ حُش٤طخٕ ؽخػش ٖٓ كٌٍْٛ ،إٔ رؼزخىٙ هللا ُطق ٖٓ ٌٛح   

 ٣ظزَأ أٗٚ ٝكِرٚ حُ٘خٍ ىهَ اًح أٗٚ ُ٘خ ر٤ٖ ٝٛ٘خ ح٤َُ٘حٕ، ٣يهِٚ إٔ ٣وظي ٝأٗٚ ك٤ٚ، ٝٓوخطيٙ حإلٗٔخٕ

 . رشًَْٜ ٣ٌٝلَ حُزَحءس، ٌٛٙ ْٜٓ٘

 ح٣ٌُٖ ػ٠ِ ِٓطخٗٚ اٗٔخ) أهَٟ آ٣ش ك٢ ٝهخٍ ِٓطخٕ ُٚ ٤ُْ أٗٚ ًًَ ٛ٘خ ح٣٥ظ٤ٖ، ر٤ٖ ٗـٔغ ٤ًق 

 (ٓشًَٕٞ رٚ ْٛ ٝح٣ٌُٖ ٣ظُٞٞٗٚ

 ٝاٗٔخ ا٤ُٚ، ٣يػٞ ٓخ ػ٠ِ أطال كـش ُٚ ك٤ِْ ٝحُي٤َُ، حُلـش ِٓطخٕ ٛٞ ػ٘ٚ ٗلخٙ ح١ٌُ حُِٔطخٕ   

 . حُٔؼخط٢ ػ٠ِ ٣ظـَإٕٝ رٚ ٓخ ٝحُظ٤٣ِ٘خص حُشزٚ ٖٓ ُْٜ ٣و٤ْ إٔ ًُي ٜٗخ٣ش

ْٛ أل٤ُٝخثٚ حُٔؼخط٢ ػ٠ِ رخإلؿَحء حُظِٔؾ كٜٞ أػزظٚ ح١ٌُ حُِٔطخٕ ٝأٓخ     ُ ح، حُٔؼخط٢ ا٠ُ ٣ئ   ُ  أ

 آٓ٘ٞح ح٣ٌُٖ ػ٠ِ ِٓطخٕ ُٚ ٤ُْ ٌُٜٝح رلِرٚ، ٝحالُظلخم رٔٞحالطٚ أٗلْٜٔ ػ٠ِ ِٓطٞٙ ح٣ٌُٖ ْٝٛ

 . ٣ظًِٕٞٞ ٍرْٜ ٝػ٠ِ

 ٛٞ؟ كٔخ حُطخثؼ٤ٖ ػٞحد ًًَ حُظخ٤ُٖٔ ػوخد ًًَ ػ٘يٓخ كبٗٚ ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ إٔ رٔخ 

    ( ََ أ ْىِه َٝ  َٖ ٣ ٌِ ح حَُّ  ٞ٘ َٓ ح آ  ِٞ ِٔ َػ خَُِلخصِ  َٝ ١َِ َؿَّ٘خص  )  ٝحػظوخىح ٝػٔال هٞال رخُي٣ٖ، هخٓٞح: أ١(  حُظَّ ـْ  طَ

 ْٖ ٍ   طَْلظَِٜخ ِٓ َْٜٗخ  هِذ ػ٠ِ هطَ ٝال ٓٔؼض، إًٔ ٝال ٍأص، ػ٤ٖ ال ٓخ ٝحُشٜٞحص حٌُِحص ٖٓ ك٤ٜخ(  حأل

َٖ )   .رشَ ِٕ  ك٤َِٜخ َهخُِِي٣ ًْ ِ ْْ  رِب ِٜ رِّ ْْ )  ، ٝهٞطٚ هللا رلٍٞ رَ ٝهٞطْٜ رلُْٜٞ ال: أ١(  ٍَ ّ   ك٤َِٜخ طَِل٤َّظٜ   (  َٓال

 . حُط٤ذ ٝحٌُالّ ٝحُظل٤ش رخُٔالّ رؼؼخ رؼؼْٜ ٣ل٢٤: أ١
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 ؟(هللا اال اُٚ ال) ٌُِٔش ٓؼال هللا ػَد رٔخًح  

    ( ْْ ََ  أََُ ٤ْقَ  طَ دَ  ًَ ََ ؼاَل هللاَّ   َػ شً  َٓ َٔ ِِ س  )  ٝكَٝػٜخ هللا، اال اُٚ ال إٔ شٜخىس ٢ٛٝ( »  ؽ٤َِّزَش ًَ ََ ـَ َش ًَ 

َخ)  حُ٘وِش ٢ٛٝ(  ؽ٤َِّزَش   َٜخ)  حألٍع ك٢(  ػَخرِض   أَْطِٜ  ػ  َْ كَ خءِ  ك٢ِ)  ٓ٘ظشَ(  َٝ َٔ َّٔ  حُ٘لغ ًؼ٤َس ٢ٛٝ(  حُ

ََِٜخ ط ْئط٢ِ)  .ىحثٔخ  ً ََّ )  ػَٔطٜخ: أ١(  أ   ً   ٖ ِٕ  ِك٤ ًْ ِ َخ رِب رِّٜ  هِذ ك٢ ػخرض أطِٜخ ، حإل٣ٔخٕ شـَس كٌٌُي(  ٍَ

 ٝح٥ىحد حَُٔػ٤ش، ٝحألهالم حُظخُق ٝحُؼَٔ حُط٤ذ حٌُِْ ٖٓ ٝكَػٜخ. ٝحػظوخىح ػِٔخ حُٔئٖٓ،

 ٣٘ظلغ ٓخ حإل٣ٔخٕ شـَس طوَؿٜخ حُظ٢ ٝحألهٞحٍ حألػٔخٍ ٖٓ ٓ٘ٚ هللا ا٠ُ ٣ظؼي ىحثٔخ حُٔٔخء ك٢ حُلٔ٘ش

 .ؿ٤َٙ ٣ٝ٘لغ حُٔئٖٓ رٚ

 حألٓؼخٍ؟ ػَد ٖٓ حُلٌٔش ٓخ 

 ٣ٝظؼق حُز٤خٕ، ؿخ٣ش هللا أٍحىٙ ح١ٌُ حُٔؼ٠٘ ٣ٝظز٤ٖ حُٔلٔٞٓش، حألٓؼخٍ ٖٓ حُٔؼوُٞش ُِٔؼخ٢ٗ طو٣َزخ   

 حُظٞك٤ي ًِٔش طلش كٌٜٙ ٝأػٔٚ، ٝأًِٔٚ حُلٔي أطْ كِِٚ. طؼ٤ِٔٚ ٝكٖٔ ٍكٔظٚ ٖٓ ٌٝٛح حُٞػٞف، ؿخ٣ش

 .حُٔئٖٓ هِذ ك٢ ٝػزخطٜخ،

 ٢ٛ؟ ٓخ. حإل٣ٔخٕ ًِٔش ػي هللا ًًَ ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ إٔ ٝرٔخ 

    (  َ ؼَ َٓ ش   َٝ َٔ ِِ س   َهز٤ِؼَش   ًَ ََ ـَ َش  ٌٛٙ(  حْؿظ ؼَّضْ )  ٝٗلٞٛخ، حُل٘ظَ شـَس: ٢ٛٝ ٝحُٔطؼْ حُٔؤًَ(  َهز٤ِؼَش   ًَ

ْٖ )  حُشـَس مِ  ِٓ ْٞ عِ  كَ ٍْ خ حأل ْٖ  ََُٜخ َٓ ِٓ   ٍ ح ََ  طخُلش، ػَٔس ٝال طٌٜٔٔخ، ػَٝم كال ػزٞص ٖٓ: أ١(  هَ

 ك٢ ٗخكغ ػزٞص ُٜخ ٤ُْ ٝحُٔؼخط٢، حٌُلَ ًِٔش ًٌُي هز٤ؼش، ػَٔس ك٢ٜ ػَٔس، ك٤ٜخ ٝؿي إ رَ ط٘ظـٜخ،

 ٓ٘ٚ هللا ا٠ُ ٣ظؼي كال ٣٘ظلغ، ٝال طخكزٚ، رٚ ٣ٔظؼَ هز٤غ ٝػَٔ هز٤غ هٍٞ ًَ اال طؼَٔ ٝال حُوِذ،

 .ؿ٤َٙ رٚ ٣٘ظلغ ٝال ٗلٔٚ، ٣٘لغ ٝال طخُق ػَٔ

 ُِٔئ٤ٖ٘ٓ؟ هللا طؼز٤ض ٣ٌٕٞ ٤ًق 

َٖ  هللاَّ   ٣ ؼَزِّض  )    ٣ ٌِ ح حَُّ  ٞ٘ َٓ ٍِ  آ ْٞ ُْوَ َُْل٤َخسِ  ك٢ِ حُؼَّخرِضِ  رِخ ٤َْٗخ ح ك٢ِ حُيُّ سِ  َٝ ََ  ػزخىٙ ٣ؼزض أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ( ح٥ِه

 :٣ٝؼَٔٛخ حُـٞحٍف أػٔخٍ ٣ٔظِِّ ح١ٌُ حُظخّ، حُوِذ ا٣ٔخٕ ٖٓ ػ٤ِْٜ رٔخ هخٓٞح ح٣ٌُٖ: أ١ حُٔئ٤ٖ٘ٓ،

o ْٜحُشٜٞحص ػَٝع ٝػ٘ي ح٤ُو٤ٖ، ا٠ُ رخُٜيح٣ش حُشزٜخص ٍٝٝى ػ٘ي حُي٤ٗخ حُل٤خس ك٢ هللا ك٤ؼزظ 

 .َٝٓحىحطٜخ حُ٘لْ ٟٛٞ ػ٠ِ هللا ٣لزٚ ٓخ طوي٣ْ ػ٠ِ حُـخُٓش رخإلٍحىس

o ٓئحٍ ػ٘ي حُوزَ ٝك٢ حُلٔ٘ش، ٝحُوخطٔش حإلٓال٢ٓ حُي٣ٖ ػ٠ِ رخُؼزخص حُٔٞص ػ٘ي ح٥هَس ٝك٢ 

 ٛيحْٛ«  ٗز٤ي؟ ٖٝٓ ى٣٘ي؟ ٝٓخ ٍري؟ ٖٓ»  ٤ُِٔض ه٤َ اًح حُظل٤ق، ُِـٞحد ح٤ٌُِٖٔ،

 «  ٗز٢٤ ٝٓلٔي ى٢٘٣ ٝحإلٓالّ ٍر٢ هللا: » حُٔئٖٓ ٣وٍٞ رؤٕ حُظل٤ق ُِـٞحد

  ( َُّ ٣ ِؼ َٖ  هللاَّ   َٝ ٤ ِٔ  .أٗلْٜٔ ظِٔٞح ٌُْٜٝ٘ هللا ظِْٜٔ ٝٓخ ٝح٥هَس، حُي٤ٗخ ك٢ حُظٞحد ػٖ(  حُظَّخُِ

 ح٣٥ش؟ ٌٛٙ ػ٤ِٚ طيٍ ٓخًح 

 ط٠ِ حُ٘ز٢ ػٖ حُ٘ظٞص رٌُي طٞحطَص ًٔخ ٝٗؼ٤ٔٚ، ٝػٌحرٚ، حُوزَ كظ٘ش ػ٠ِ ىالُش ح٣٥ش ٌٛٙ ك٢   

 .ٝػٌحرٚ حُوزَ ٝٗؼ٤ْ ٝطلظٜخ، حُلظ٘ش، ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

  ْْ ََ  )أََُ َٖ  ا٠َُِ طَ ٣ ٌِ ح حَُّ  ُٞ َٔضَ  رَيَّ ِ  ِْٗؼ ح هللاَّ ًَ ْل أََكُِّٞح ً  َٝ  ْْ  ٜ َٓ ْٞ ٍَ  هَ ٍِ  َىح ح َٞ ُْزَ  حٌٌُٔر٤ٖ كخٍ ٓز٤٘خ - طؼخ٠ُ ٣وٍٞ ....(ح

ْْ : ) أَْٓٛ ا٤ُٚ آٍ ٝٓخ ه٣َش ًلخٍ ٖٓ َُُٓٞٚ ََ  أََُ َٖ  ا٠َُِ طَ ٣ ٌِ ح حَُّ  ُٞ شَ  رَيَّ َٔ ِ  ِْٗؼ ح هللاَّ ًَ ْل  ً ) 

 هللا؟ ٗؼٔش ٢ٛ ٓخ 

 ٝا٠ُ ٝح٥هَس حُي٤ٗخ ك٢ حُو٤َحص اىٍحى ا٠ُ ٣يػْٞٛ ا٤ُْٜ، ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٓلٔي آٍخٍ ٢ٛ   

(  ٝ)  رؤٗلْٜٔ ػٜ٘خ ٝحُظي رٜخ ٝحٌُلَ رَىٛخ، حُ٘ؼٔش ٌٛٙ كزيُٞح ٝح٥هَس، حُي٤ٗخ شٍَٝ ٖٓ حُ٘ـخس
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ْْ  أََكُِّٞح)  كظ٠ ؿ٤َْٛ طيْٛ  ٜ َٓ ْٞ ٍَ  هَ ٍِ  َىح ح َٞ ُْزَ  ٝرخال كظخٍٝح إلػالُْٜ، طٔززٞح ك٤غ حُ٘خٍ ٢ٛٝ(  ح

 هللا ٤ُلخٍرٞح«  ريٍ»  ٣ّٞ حُوَٝؽ ُْٜ ٣ُ٘ٞح أْٜٗ ًُي ٖٝٓ ٗلؼْٜ، ٣ظٖ ك٤غ ٖٓ هْٜٞٓ، ػ٠ِ

 .حُٞهؼش طِي ك٢ ٝط٘خى٣يْٛ ًزَحثْٜ ٖٓ ًؼ٤َ ٝهظَ ؿَٟ، ٓخ ػ٤ِْٜ كـَٟ ٍُٝٓٞٚ،

 ؿِحءْٛ؟ ٓخ 

 ( َْ ََٜٗخ َؿََّٜ٘ ْٞ  .ؿٞحٗزْٜ ؿ٤ٔغ ٖٓ كَٛخ رْٜ ٣ل٤ؾ: أ١(  ٣َْظَِ

 حُ٘خٍ؟ ىهُْٜٞ ٓزذ ٓخ 

ح)     َؿَؼِٞ  َٝ  ِ َْٗيحًىح هلِلَّ ْٖ  ٤ُِ ِؼُِّٞح)  ٝشًَخء ٗظَحء: أ١(  أَ ِٚ  َػ ز٤ِِِ  هللا ٓز٤َ ػٖ حُؼزخى ٤ُؼِٞح: أ١(  َٓ

َْ )  ػزخىطٜخ، ا٠ُ ٝىػْٞٛ حألٗيحى ٖٓ هلل ؿؼِٞح ٓخ رٔزذ ٞح: ) ٓظٞػيح ُْٜ(  ه  ظَّؼ  َٔ  ٝػالٌُْ رٌلًَْ(  طَ

َّٕ )  ر٘خكؼٌْ ًُي ك٤ِْ ه٤ِال ِ ْْ  كَب  ً ََ ِظ٤ ٍِ  ا٠َُِ َٓ  .حُٔظ٤َ ٝرجْ ك٤ٜخ ٝٓؤٝحًْ ٝٓوًَْ ٓآٌُْ: أ١(  حَُّ٘خ

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ؟ ػزخىٙ هللا أَٓ رٔخًح 

   ( َْ َٖ  ُِِؼزَخِى١َ  ه  ٣ ٌِ ح حَُّ  ٞ٘ َٓ ٞح آ  ٔ السَ  ٣ و٤ِ ح حُظَّ ْ٘لِوٞ   ٣ خ َٝ َّٔ ِٓ  ْْ ْهَ٘خٛ  َُ ح ٍَ ً َ َػال٤َِٗشً  ِٓ  حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُؼزخى١ هَ...( َٝ

ٞح) ، ًُي ٣ٌْٜٔ٘ ال إٔ هزَ حُلَطش، ٣٘ظِٜٝح ٝإٔ طالكْٜ ؿخ٣ش ك٤ٚ رٔخ ُْٜ آَٓح  ٔ الس ٣ و٤ِ (  حُظَّ

ح) ، ٝرخؽ٘خ ظخَٛح ْ٘لِوٞ   ٣ خ َٝ َّٔ ِٓ  ْْ ْهَ٘خٛ  َُ ح) حً، ًؼ٤َ أٝ ه٤ِال ػ٤ِْٜ رٜخ أٗؼٔ٘خ حُظ٢ حُ٘ؼْ ٖٓ: أ١(  ٍَ ً َ ِٓ 

َػال٤َِٗشً   ًخُظيهخص ٝحُٔٔظلزش ٗلوظٚ،[  ػ٤ِٚ]  طـذ ٖٓ ٝٗلوش ًخًُِخس حُٞحؿزش حُ٘لوش ٣شَٔ ٌٝٛح(  َٝ

 .ٝٗلٞٛخ

  ( ْٖ ِٓ  َِ ْٕ  هَْز ّ   ٣َؤْط٢َِ  أَ ْٞ ِٚ  ر٤َْغ   ال ٣َ ال ك٤ِ َٝ   ٍ  (  ِهال

 ه٤َِ رٜزش ٝال ٝشَحء ر٤غ رٔؼخٝػش ال كخص ٓخ حٓظيٍحى ا٠ُ ٓز٤َ ٝال ش٢ء ك٤ٚ ٣٘لغ ال: أ١   

 ٣ٝلخٓذ أػٔخُٚ، ٤ُٝظلوي ُـي، هيٓٚ ٓخ ٤ُٝ٘ظَ ُ٘لٔٚ، حُؼزي ك٤ِويّ ٣ـ٤٘ٚ، شؤٕ ُٚ حَٓة كٌَ ٝطي٣ن،

 .حألًزَ حُلٔخد هزَ ٗلٔٚ،

 هللا؟ ٝكيح٤ٗش ػ٠ِ طيٍ حُظ٢ حألىُش ٢ٛ ٓخ 

١ٌِ هللاَّ  )     حصِ  َهَِنَ  حَُّ َٝ خ َٔ َّٔ عَ  حُ ٍْ حألَ َٝ  ٍَ َِ ْٗ أَ َٝ  َٖ خءِ  ِٓ َٔ َّٔ خءً  حُ ؽَ  َٓ ََ ِٚ  كَؤَْه َٖ  رِ حصِ  ِٓ ََ َٔ هًخ حُؼَّ ُْ ٍِ  ْْ  ٌ َُ)... 

١ٌِ)  ٝكيٙ أٗٚ: طؼخ٠ُ ٣وزَ حصِ  َهَِنَ  حَُّ َٝ خ َٔ َّٔ عَ  حُ ٍْ حأل ٍَ )  ٝػظٜٔٔخ، حطٔخػٜٔخ ػ٠ِ(  َٝ أَِٗ َٝ  َٖ ِٓ 

خءِ  َٔ َّٔ خءً  حُ ؽَ )  حُٔلخد، ٖٓ هللا ٣ُِ٘ٚ ح١ٌُ حُٔطَ: ٝٛٞ(  َٓ ََ َٖ )  حُٔخء رٌُي(  كَؤَْه حصِ  ِٓ ََ َٔ (  حُؼَّ

هًخ)  حألٗٞحع حُٔوظِلش ُْ ٍِ  ْْ  ٌ ََ )  ألٗؼخٌْٓ ٍُٝهخ(  َُ وَّ َٓ َٝ   ْ  ٌ ِْيَ  َُ ُْل  ١ََِ )  .ٝحَُٔحًذ حُٔلٖ: أ١(  ح ـْ  ُِظَ

َِ  ك٢ِ ُْزَْل ِٙ  ح َِ ْٓ َ  ُظلٌِْٔ، حُٔخء ط٤خٍ ػ٠ِ ٝكلظٜخ ػ٤ِٜخ، ٝأهيًٍْ ط٘ؼظٜخ ٌُْ ٣َٔ ح١ٌُ كٜٞ(  رِؤ

ََ . ) طوظيٝٗٚ رِي ا٠ُ ٝأٓظؼظٌْ طـخٍحطٌْ، ٝطلَٔ َٓوَّ َٝ   ْ  ٌ َُ  ٍَ َْٜٗخ  ٝأشـخًٍْ كَٝػٌْ ُظٔو٢(  حأل

ََ . *) ٜٓ٘خ ٝطشَرٞح وَّ َٓ َٝ   ْ  ٌ َُ  َْ ْٔ ََ  حُشَّ َٔ ُْوَ ح َٝ  ِٖ  ٖٓ ُٔظخُلٌْ، ٣ٔؼ٤خٕ ٤٘٣خٕ، ٝال ٣لظَحٕ، ال(  َىحثِز٤َْ

ََ )  .ٝػٔخًٍْ ٍُٝٝػٌْ، ٝك٤ٞحٗخطٌْ، أريحٌْٗ، ٝٓظخُق أُٓ٘ظٌْ كٔخد وَّ َٓ َٝ   ْ  ٌ َُ  ََ  ك٤ٚ ُظٌٔ٘ٞح(  ح٤َُِّْ

 ( ٍَ َخ حَُّٜ٘ ْْ *) .كؼِٚ ٖٓ ُظزظـٞح ٓزظَح(  َٝ  ً آطَخ َٝ  ْٖ ِٓ  َِّ خ ً  َٓ   ٙٞ  ٔ ُْظ  ؤَ َٓ  ْٕ اِ ٝح َٝ يُّ َٔضَ  طَؼ  ِ  ِْٗؼ َٞٛخ ال هللاَّ  ط ْلظ 

 َّٕ َٕ  اِ خ َٔ ْٗ ّ   حإِل  ٞ ٍ   َُظَِ لَّخ ًَ . )  ( ْْ  ً آطَخ َٝ  ْٖ ِٓ  َِّ خ ً  َٓ   ٙٞ  ٔ ُْظ  ؤَ  أٓخ٤ٌْٗ رٚ طؼِوض ٓخ ًَ ٖٓ أػطخًْ: أ١(  َٓ

 .ًُي ٝؿ٤َ ٝط٘خػخص ٝآالص، أٗؼخّ، ٖٓ حُٔوخٍ، رِٔخٕ أٝ حُلخٍ، رِٔخٕ ا٣خٙ طٔؤُٞٗٚ ٓٔخ ٝكخؿظٌْ

( ْٕ اِ ٝح َٝ يُّ شَ  طَؼ  َٔ ِ  ِْٗؼ َٞٛخ ال هللاَّ  .رشٌَٛخ ه٤خٌْٓ ػٖ كؼال(  ط ْلظ 
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 حإلٗٔخٕ؟ ؽز٤ؼش ٢ٛ ٓخ 

    ( َّٕ َٕ  اِ خ َٔ ْٗ ّ   حإل ٍ   َُظَِٞ  لَّخ  حُٔؼخط٢ ػ٠ِ ٓظـَة ظخُْ ٛٞ ك٤غ ٖٓ حإلٗٔخٕ ؽز٤ؼش ٌٛٙ: أ١(  ًَ

 ٝػَف ٗؼٔٚ، كشٌَ هللا ٛيحٙ ٖٓ اال رٜخ ٣ؼظَف ٝال ٣شٌَٛخ ال هللا، ُ٘ؼْ ًلَّخٍ ٍرٚ كوٞم ك٢ ٓوظَ

 ٣يػٞ ٝٓلظَ ٓـَٔ ػظ٤ْ، ش٢ء حُؼزخى ػ٠ِ هللا ٗؼْ أط٘خف ٖٓ ح٣٥خص ٌٛٙ كل٢ .رٚ ٝهخّ ٍرٚ كن

 ح٤َُِ آٗخء ٝىػخثٚ، ٓئحُٚ ك٢ ٣َٝؿزْٜ ًُي، ػ٠ِ ٣ٝلؼْٜ ًًَٝٙ رشٌَٙ، حُو٤خّ ا٠ُ حُؼزخى رٚ هللا

 .حألٝهخص ؿ٤ٔغ ك٢ ػ٤ِْٜ طظٌٍَ ٗؼٔٚ إٔ ًٔخ ٝحُٜ٘خٍ،

 حُٔالّ؟ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ىػٞحص ٢ٛ ٓخ 

   ( ًْ اِ َٝ  ٍَ ْ   هَخ ٤ِٛ ح ََ دِّ  اِْر ٍَ  َْ ح حْؿَؼ ٌَ ُْزََِيَ  َٛ ً٘خ ح ِٓ  ٌٛٙ ك٢ ٝحُٔالّ حُظالس ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ حًًَ(  َٝ :) أ١( آ

دِّ : ) هَخٍ اً حُـ٤ِٔش، حُلخُش ٍَ  َْ ح حْؿَؼ ٌَ ُْزََِيَ  َٛ ً٘خ)  حُلَّ: أ١(  ح ِٓ  ٝهيٍح، شَػخ ىػخءٙ هللا كخٓظـخد(  آ

 اال رٔٞء ظخُْ ٣َىٙ ُْ اٗٚ كظ٠ ٓؼِّٞ، ٛٞ ٓخ هيٍح كَٓظٚ أٓزخد ٖٓ ٣َٝٔ حُشَع ك٢ هللا كلَٓٚ

 : كوخٍ رخألٖٓ ُٝز٤٘ٚ ُٚ ىػخ رخألٖٓ ُٚ ىػخ ُٝٔخ .ٝؿ٤َْٛ حُل٤َ رؤطلخد كؼَ ًٔخ هللا هظٔٚ

 (حْؿ٘ ْز٢ِ٘ ر٢ََِّ٘  َٝ َٝ  ْٕ َّ  َْٗؼز يَ  أَ  .رٜخ ٝحإلُٔخّ ػزخىطٜخ ػٖ رؼ٤يح ؿخٗزخ ٝا٣خْٛ حؿؼ٢ِ٘: أ١  (حألَْطَ٘خ

 ؟ حُٔزذ ٓخ 

 : كوخٍ رؼزخىطٜخ ٝحرظ٢ِ حكظظٖ ٖٓ رٌؼَس ر٤٘ٚ ٝػ٠ِ ػ٤ِٚ ُوٞكٚ حُٔٞؿذ ًًَ ػْ

 ( ِّد ٍَ  َّٖ  َّٜ َٖ  اِٗ ِْ ح أَْػَِ ًَ ؼ٤ِ ًَ  َٖ ِٓ  ِّ ْٖ  رٔززٜخ، ػِٞح: أ١ (حَُّ٘خ َٔ  حُظٞك٤ي ٖٓ رٚ ؿجض ٓخ ػ٠ِ طَزَِؼ٢ِ٘ كَ

٢ِّ٘ كَبَِّٗٚ   حُؼخ٤ُٖٔ ٍد هلل ٝحإلهالص  .رْٜ حُظلن ٝطزؼْٜ هٞٓخ أكذ ٖٝٓ حُٔٞحكوش ُظٔخّ ِٓ

 ( ْٖ َٓ ٍ   كَبَِّٗيَ  َػَظخ٢ِٗ َٝ ْ   َؿلٞ  ِك٤  ُِؼخط٤ٖ ىػخ ك٤غ ٝحُٔالّ حُظالس ػ٤ِٚ حُو٤َِ شلوش ٖٓ ٌٝٛح ( ٍَ

 .ػ٤ِٚ طَٔى ٖٓ اال ٣ؼٌد ال رؼزخىٙ ٓ٘ٚ أٍكْ ٝطؼخ٠ُ طزخٍى ٝهللا هللا ٖٓ ٝحَُكٔش رخُٔـلَس

 (َخ رَّ٘ ْ٘ض   ا٢ِِّٗ ٍَ ٌَ ْٓ ْٖ  أَ ٣َّظ٢ِ ِٓ ٍِّ حى   ً  َٞ َِ  رِ ع   ١ًِ َؿ٤ْ ٍْ ْ٘يَ  َُ ِّ  ر٤َْظِيَ  ِػ ََّ َل  ٔ ُْ  آٔخػ٤َ أّ رٜخؿَ أط٠ أٗٚ ًُي (ح

 اً - ٢ٛٝ ٌٓش ك٢ ٝػؼٜٔخ كظ٠ حُشخّ ٖٓ حَُػخع، ك٢ ٝٛٞ ٝحُٔالّ حُظالس ػ٤ِٚ آٔخػ٤َ ٝرخرٜ٘خ

 ٓظًٞال ٓظؼَػخ - كوخٍ حُيػخء رٌٜح ٍرٚ ىػخ ٝػؼٜٔخ كِٔخ ٓـ٤ذ، ٝال ىحع ٝال ٌٖٓ، ك٤ٜخ ٤ُْ -ًحى

 :ٍرٚ ػ٠ِ

  (َخ رَّ٘ ْ٘ض   ا٢ِِّٗ ٍَ ٌَ ْٓ ْٖ  أَ ٣َّظ٢ِ ِٓ ٍِّ  أٌٖٓ ٝاٗٔخ ًٌُي ر٤٘ٚ ٝرخه٢ حُشخّ ك٢ آلخم ألٕ ٣ًٍظ٢ ًَ ال: أ١(  ً 

حى  : ) ٝهُٞٚ ٣ًٍٝظٚ، آٔخػ٤َ ٌٓش ك٢ َٞ َِ  رِ ع   ١ًِ َؿ٤ْ ٍْ  . ٍُِِحػش طظِق ال ٌٓش أٍع ألٕ: أ١(  َُ

 (َخ رَّ٘ ٞح ٍَ  ٔ السَ  ٤ُِ و٤ِ  رخًٌَُ؟ حُظالس هض ُٔخًح(حُظَّ

 أهخٜٓخ كٖٔ حُي٤٘٣ش حُؼزخىحص ٝأكؼَ أهض ٖٓ حُظالس اهخٓش ألٕ حُظالس ٓو٤ٔ٤ٖ ٓٞكي٣ٖ حؿؼِْٜ   

 .ُي٣٘ٚ ٓو٤ٔخ ًخٕ

 ( َْ َٖ  أَْكجَِيسً  كَخْؿَؼ ِٓ  ِّ ١ِٞ حَُّ٘خ ْٜ ْْ  طَ ِٜ  .ك٤ٚ ٓخًٕ٘ٞ ْٛ ح١ٌُ حُٔٞػغ ٝطلذ طلزْٜ: أ١  (ا٤َُِْ

 َٛ ىػخءٙ؟ هللا حٓظـخد 

 حُي٣ٖ ا٠ُ ٣ًٍظٚ ىػخ كظ٠ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٓلٔيح آٔخػ٤َ ٣ًٍش ٖٓ كؤهَؽ ىػخءٙ هللا كؤؿخد   

 .حُظالس ٓو٢ٔ٤ ٝطخٍٝح ُٚ كخٓظـخرٞح ارَح٤ْٛ أر٤ْٜ ِٓش ٝا٠ُ حإلٓال٢ٓ

 ك٢ٜ ُِوِٞد، ؿخًرخ ػـ٤زخ َٓح ك٤ٚ ٝؿؼَ ارَح٤ْٛ ٣ًٍش رٚ أٌٖٓ ح١ٌُ حُز٤ض ٌٛح كؾ هللا ٝحكظَع  

 ُٝؼٚ ٝػظْ شٞهٚ حُىحى ا٤ُٚ حُظَىى حُؼزي أًؼَ ًِٔخ رَ حُيٝحّ، ػ٠ِ ٝؽَح ٓ٘ٚ طوؼ٢ ٝال طلـٚ

 .حُٔويٓش ٗلٔٚ ا٠ُ طؼخ٠ُ اػخكظٚ َٓ ٌٝٛح ٝطٞهٚ،
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 ( ْْ ْهٜ   ُ ٍْ ح َٝ  َٖ حصِ  ِٓ ََ َٔ ْْ  حُؼَّ َٕ  ََُؼَِّٜ  ٝ  َ  ٌ  (٣َْش

 ٝحُؼٔخٍ ٝهض ًَ حُٔشَكش ٌٓش طَٟ كبٗي ش٢ء، ًَ ػَٔحص ا٤ُٚ ٣ـز٢ كظخٍ ىػخءٙ، هللا كؤؿخد   

 .ؿخٗذ ًَ ٖٓ ا٤ُٜخ طظٞح٠ُ ٝحألٍُحم ٓظٞكَس ك٤ٜخ

 (َخ رَّ٘ ْ   اَِّٗيَ  ٍَ خ طَْؼَِ خ ٗ ْول٢ِ َٓ َٓ َٝ   ٖ  ( .ٗ ْؼِِ

 ال ٝحُظ٢ ٗؼِٜٔخ حُظ٢ حألٍٓٞ ٖٓ ُ٘خ ط٤َٔ إٔ ُ٘خ ٝطَر٤ظي طير٤َى ٖٓ ك٘ٔؤُي ٓ٘خ، ر٘خ أػِْ أٗض   

 .ٍٝكٔظي ػِٔي ٓوظؼ٠ ٛٞ ٓخ ٗؼِٜٔخ

  (خ َٓ ِ  َػ٠َِ ٣َْول٠َ َٝ ْٖ  هللاَّ عِ  ك٢ِ َش٢ْء   ِٓ ٍْ ال حألَ خءِ  ك٢ِ َٝ َٔ َّٔ  (حُ

 .حُؼخ٤ُٖٔ ٍد هلل حُشٌَ ًٝؼَس حُو٤َ اال حُو٤َِ رٚ ٣وظي ُْ ح١ٌُ حُيػخء ٌٛح ًُي ٖٝٓ

 (  ي ْٔ َُْل ِ  ح ١ٌِ هلِلَّ َٛذَ  حَُّ َِ  َػ٠َِ ٢ُِ َٝ ٌِزَ ُْ ََ  ح خِػ٤ َٔ ْٓ َلخمَ  اِ ْٓ اِ َٝ. ) 

 أٗز٤خء ًْٜٝٞٗ أهَٟ، ٗؼٔش حألٝالى ٖٓ حإل٣خّ كخٍ ك٢ حٌُزَ ػ٠ِ ًْٜٝٞٗ حُ٘ؼْ، أًزَ ٖٓ كٜزظْٜ   

َّٕ  ٝأكؼَ، أؿَ طخُل٤ٖ ر٢ِّ اِ ٤غ   ٍَ ِٔ َٔ َػخءِ  َُ  ٣و٤ذ كِْ ىػٞطٚ ٝهي ىػخٙ ٖٓٔ حإلؿخرش ُو٣َذ: أ١ حُيُّ

 .٣ٌٍُٝظٚ ُ٘لٔٚ ىػخ ػْ ٍؿخث٢،

 ( ِّد ٍَ ٢ِِْ٘ َْ  حْؿَؼ و٤ِ السِ  ٓ  ْٖ  حُظَّ ِٓ ٣َّظ٢ِ َٝ ٍِّ َخ ً  رَّ٘ ٍَ  َْ طَوَزَّ َػخءِ  َٝ َخ*  ى  رَّ٘ ٍَ  َْ حَُِي١َّ  ٢ُِ حْؿلِ َٞ ُِ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ  ٔ ِْ ُِ َٝ  َّ ْٞ َ٣   ّ  ٣َوٞ 

خد   َٔ ُِْل  (ح

 ػيٝ أٗٚ ُٚ طز٤ٖ كِٔخ ا٣خٙ ٝػيٙ ٓٞػيس ػٖ ًخٕ اٗٔخ ألر٤ٚ ىػخءٙ إٔ اال ًِٚ ًُي ك٢ ُٚ هللا كخٓظـخد   

 ٓ٘ٚ طزَأ هلل

 (ال َٝ  َّٖ زَ َٔ َ  طَْل خ َؿخكاِل هللاَّ َّٔ َ   َػ َٔ َٕ  ٣َْؼ ٞ  ٔ خ حُظَّخُِ َٔ ْْ  اَِّٗ  ٛ  َ ّ   ٣ َئهِّ ْٞ ِٚ  طَْشَوض   ٤َُِ ٍ   ك٤ِ  ( حألَْرَظخ

ال: ) طؼخ٠ُ ٣وٍٞ ُِٔظ٤ِٖٓٞ، ٝط٤ِٔش ُِظخ٤ُٖٔ، شي٣ي ٝػ٤ي ٌٛح    َٝ  َّٖ زَ َٔ َ  طَْل خ َؿخكاِل هللاَّ َّٔ َ   َػ َٔ  ٣َْؼ

 َٕ ٞ  ٔ ٍَّ  أِْٜٜٓ ك٤غ( حُظَّخُِ  ك٢ ك٤ِْ ٓطٔج٤ٖ٘، آ٤ٖ٘ٓ حُزالى ك٢ ٣ظوِزٕٞ ٝطًَْٜ حألٍُحم، ػ٤ِْٜ ٝأى

  ٣لِظٚ ُْ أهٌٙ اًح كظ٠ اػٔخ، ٤ُِىحى ٣ِٜٝٔٚ ُِظخُْ ٢ِٔ٣ هللا كبٕ كخُْٜ كٖٔ ػ٠ِ ٣يٍ ٓخ ٌٛح

 ( َُِي ٌَ ًَ َٝ   ٌ رِّيَ  أَْه ح ٍَ ًَ ٌَ  اِ ٟ أََه ََ ُْو  ٢َِٛ  ح ش   َٝ َٔ َّٕ  ظَخُِ ٙ   اِ ٌَ ْ   أَْه  ر٤ٖ ك٤ٔخ حُظِْ ٣شَٔ -ٛخٛ٘خ - ٝحُظِْ (َشِي٣ي   أ٤َُِ

 .هللا ُؼزخى ٝظِٔٚ ٍٝرٚ حُؼزي

  (خ َٔ ْْ  اَِّٗ  ٛ  َ ّ   ٣ َئهِّ ْٞ ِٚ  طَْشَوض   ٤َُِ ٍ   ك٤ِ  أُػـٜخ ٝٓخ حألٛٞحٍ ٖٓ طَٟ ٓخ شيس ٖٓ ططَف ال: أ١(  حألْرَظخ

 .حُوالهَ ٖٓ

 حُو٤خٓش؟ ٣ّٞ حٌٌُٔر٤ٖ هللا ٝطق رٔخًح 

    ( َٖ ِْٜطِؼ٤  ال ُِلٔخد هللا ٣ي١ ر٤ٖ حُلؼٍٞ ا٠ُ ٣يػْٞٛ ك٤ٖ حُيحػ٢ اؿخرش ا٠ُ َٓٔػ٤ٖ: أ١(  ٓ 

ْوِِ٘ؼ٢)  .ِٓـؤ ٝال ٓل٤ض ٝال ُْٜ حٓظ٘خع  ٓ  ْْ ِٜ ِٓ ٝ ء  َِّضْ  هي ٍحكؼ٤ٜخ: أ١(  ٍ   حألًهخٕ، ا٠ُ أ٣ي٣ْٜ ؿ 

طَيُّ  ال)  .ٍءْٜٝٓ ٌُُي كخٍطلؼض َْ َ٣  ْْ ِٜ ْْ  ا٤َُِْ كٜ   َْ ْْ  ؽَ أَْكجَِيطٜ   حء   َٝ َٞ  هي هِٞرْٜ ٖٓ كخٍؿش أكجيطْٜ: أ١(  َٛ

  ٝهِن ٝكِٕ ٝؿْ ْٛ ًَ ٖٓ ِٓٔٞءس ٌُٜ٘خ حُل٘خؿَ ا٠ُ طؼيص

 ًُي؟ ٖٓ حُلٌٔش ٓخ.حُو٤خٓش ٣ّٞ حٌٌُٔر٤ٖ أكٞحٍ هللا ٣ظق ُٔخًح 

    ( ٍِ ٌِ ْٗ أَ َٝ  َّ َّ  حَُّ٘خ ْٞ َ٣   ْ ِٜ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ َُْؼ  حُٔٞؿزش حألػٔخٍ ٖٓ ٝكٌٍْٛ حُلخٍ طِي طلش ُْٜ طق: أ١(  ح

ٍ  )  ٝهالهِٚ، شيحثيٙ ك٢ ٣ؤط٢ ك٤ٖ ح١ٌُ ُِؼٌحد َٖ  ك٤ََوٞ  ٣ ٌِ ٞح حَُّ  ٔ  حُٔؼخط٢ ٝأٗٞحع ٝحُظ٣ٌٌذ رخٌُلَ(  ظََِ

 .ٝهظٜخ ؿ٤َ ك٢ َُِؿؼش ٓخث٤ِٖ كؼِٞح ٓخ ػ٠ِ ٗخى٤ٖٓ
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 حُؼٌحد؟ ٖٓ ُِظوِض حٌُخك٣َٖ هخٍ ٓخًح 

َخ)     رَّ٘ َٗخ ٍَ َْ َ   ا٠َُِ أَهِّ ٣َِذ   أََؿ ذْ )  أرظَٗخ، هي كبٗخ حُي٤ٗخ ا٠ُ ٍىَّٗخ: أ١(  هَ ـِ طَيَ  ٗ  َٞ  ا٠ُ ٣يػٞ ٝهللا(  َىْػ

َٗظَّزِغِ )  حُٔالّ ىحٍ َٝ  ََ  ٓ َُّ  .حُٞػي ٌٛح ك٢ ًٌرش كْٜ ٝاال حُؼٌحد ٖٓ حُظوِض ألؿَ ًِٚ ٌٝٛح(  حُ

 ٣ٞروٕٞ؟ رٔخًح 

    ( ْْ َُ َٝ ح أَ  ٞٗٞ ٌ ْْ  طَ ظ  ْٔ َٔ ْٖ  أَْه ِٓ   َ خ هَْز َٓ  ْْ  ٌ َُ  ْٖ ِٓ   ٍ ح َٝ  ك٘ؼٌْ طز٤ٖ هي كٜخ ح٥هَس، ا٠ُ ٝحٗظوخٍ حُي٤ٗخ ػٖ(  َُ

)  رَ حُز٤٘خص، ح٣٥خص أؿَ ٖٓ حُي٤ٗخ ك٢ هخطَ ػٌِْٔ ٤ُْ(  َٝ )  .طيػٕٞ ك٤ٔخ ًٌٝرٌْ اهٔخٌْٓ، ك٢

 ْْ ْ٘ظ  ٌَ ِٖ  ك٢ِ َٓ ًِ خ َٔ َٓ  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُّ  ٔ ْْ  ظََِ  ٜ َٔ ْٗل  َٖ  أَ َّ طَز٤َ َٝ  ْْ  ٌ ٤ْقَ  َُ َِْ٘خ ًَ ْْ  كََؼ ِٜ  هللا أكَ ٤ًٝق حُؼوٞرخص؟ أٗٞحع ٖٓ(  رِ

 ك٢ شي أى٠ٗ طيع ال حُظ٢ حُٞحػلش حألٓؼخٍ ٌُْ ٝػَر٘خ حُز٤٘خص، رخ٣٥خص ًٌرٞح ك٤ٖ حُؼوٞرخص، رْٜ

 طخٍ، ٓخ طخٍ كظ٠ رخؽٌِْ ػ٠ِ ٝىٓظْ أػَػظْ رَ ح٣٥خص طِي ك٤ٌْ ط٘لغ كِْ أُحُظٚ، اال حُوِذ

 . رزخؽَ حػظٌٍ ٖٓ حػظٌحٍ ك٤ٚ ٣٘لغ ال ح١ٌُ ح٤ُّٞ ٌٛح ا٠ُ ٝٝطِظْ

 َٛ ٌَُٔش٤جخ؟ ػْٜ٘ ٣ـ٢٘ حٌُخكَٕٝ ٣ٌَٔٙ ح١ٌُ ح 

هَيْ )     ٝح َٝ  َ ٌَ ْْ )  ََُِٓ حٌٌُٔرٕٞ: أ١(  َٓ  ٛ ََ ٌْ ْ٘يَ )  .ػ٤ِٚ ُْٜ ٝهيٍ اٍحىطْٜ ٝطِض ح١ٌُ(  َٓ ِػ َٝ  ِ  هللاَّ

 ْْ  ٛ  َ ٌْ ال ػ٤ِْٜ ٌَْٓٛ ػخى كبٗٚ ٝهيٍس ػِٔخ رٚ ٓل٤ؾ ٛٞ: أ١(  َٓ َ   ٣َِل٤ن   َٝ ٌْ َٔ ُْ ٤ِّت   ح َّٔ ِٚ  ااِل حُ ِِْٛ َ   رِؤ

  ( ْٕ اِ َٝ  َٕ خ ًَ  ْْ  ٛ  َ ٌْ َٓ  ٍَ ٝ  ِ ْ٘ٚ   ُِظَ ِٓ   ٍ زَخ ـِ ُْ  ٌَْٓٛ؟ هللا ٝطق رٔخًح( ح

 حَُح٤ٓخص حُـزخٍ ُظٍِٝ -ػظٔٚ ٖٓ - رٚ ؿخء ٝرٖٔ رخُلن ََُِٓ حٌٌُٔر٤ٖ حٌُلخٍ ٌَٓ ًخٕ ُوي   

ٝح: أ١ أٓخًٜ٘خ، ػٖ رٔززٚ  َ ٌَ ح َٓ ًَ ٌْ ح َٓ ًٍ زَّخ  . ٗلٍْٞٛ ك٢ ٤ًيْٛ ٍى هللا ٌُٖٝ هيٍٙ ٣وخىٍ ال ً 

 ٌَْٓٛ؟ ك٢ ٣يهَ ٓخًح 

 ُْ ٌَْٓٛ إٔ ٝحُوظي كوخ، ٣زطَ أٝ رخؽال ٤ُ٘ظَ ََُِٓ حُٔوخُل٤ٖ ٖٓ ٌَٓ ٖٓ ًَ ٌٛح ك٢ ٣ٝيهَ   

 . أٗلْٜٔ ػَٝح ٝاٗٔخ ش٤جخ هللا ٣ؼَٝح ُْٝ ش٤جخ، ػْٜ٘ ٣ـٖ

 (كاَل  َّٖ زَ َٔ َ  طَْل ْوِِقَ  هللاَّ ْػِيِٙ  ٓ  َٝ   َِٚ  ٓ   ٍِٓٚ؟ هللا ٝػي رٔخًح...(ٍ 

َّٖ  كاَل: ) طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    زَ َٔ َ  طَْل ْوِِقَ  هللاَّ ْػِيِٙ  ٓ  َٝ   َِٚ  ٓ  ٝاٛالى ٝٓؼخىطْٜ أطزخػْٜ ٝٗـخس ر٘ـخطْٜ(  ٍ 

 هٞال حُظخىم رٚ ٝػي ألٗٚ، ٝهٞػٚ ٖٓ ري ال كٌٜح ح٥هَس، ك٢ ٝػوخرْٜ حُي٤ٗخ ك٢ ٝهٌالْٜٗ أػيحثْٜ

 ُِلٌٔش ٓطخرن ٝٛٞ هظٞطخ حألهزخٍ، ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓخ أػ٠ِ ٌٝٛح حََُٓ، ْٝٛ هِوٚ أطيم أُٔ٘ش ػ٠ِ

 .حُظل٤لش ُِٝؼوٍٞ حَُرخ٤ٗش، ٝحُٖٔ٘ حإل٤ُٜش،

 َٛ ًُِي؟ ػٖ طؼخ٠ُ هللا ٣ؼـ 

ِ   هللا إ) ٣ِِ ّ   ً ٝ َػ ْٗظِوَخ  .حُو٤خٓش ٣ّٞ ك٢ ًُٝي ٣ؼـِٙ، ٝال ٣لٞطٚ ال كبٗٚ أكي، ٖٓ ٣٘ظوْ إٔ أٍحى اًح(  ح

 ُألٍع؟ ٣ليع ٝٓخًح حُو٤خٓش ٣ّٞ هللا ٝطق رٔخًح 

    ( َّ ْٞ َ٣   ٍ ع   ط زَيَّ ٍْ ََ  حأل عِ  َؿ٤ْ ٍْ حص   حأل َٝ خ َٔ َّٔ حُ  ال طلخص، طزي٣َ حُظزي٣َ ٌٝٛح حُٔٔخٝحص، ؿ٤َ طزيٍ(  َٝ

ْؼِْ، ؿزَ ٖٓ ظَٜٛخ ػ٠ِ ٓخ ٣ِٝو٠ حألى٣ْ ًٔي ٝطٔي طٟٔٞ حُو٤خٓش ٣ّٞ حألٍع كبٕ ًحص، طزي٣َ َٓ ٝ 

 ح٤ُّٞ ًُي أٛٞحٍ شيس ٖٓ ًخَُٜٔ، حُٔٔخء ٝطٌٕٞ أٓظخ، ٝال ػٞؿخ ك٤ٜخ طَٟ ال طلظلخ، هخػخ كظظ٤َ

 . ر٤ٔ٤٘ٚ -طؼخ٠ُ - هللا ٣ط٣ٜٞخ ػْ

 ٖحُوالثن؟ أ٣ 
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ٝح)   ُ ََ رَ  .ش٢ء هللا ػ٠ِ ْٜٓ٘ ٣ول٠ ال ٓلَ ك٢ ٝٗشٍْٞٛ رؼؼْٜ، ٣ّٞ ا٠ُ هزٍْٞٛ ٖٓ حُوالثن: أ١(  َٝ

 ( ِ حِكيِ  هلِلَّ َٞ ُْ ٍِ  ح ُْوََّٜخ  كٌِٜخ حُؼٞحُْ ٌَُ ٝهَٜٙ حُؼظ٤ٔش، ٝأكؼخُٚ ٝطلخطٚ ٝأٓٔخثٚ رؼظٔظٚ حُٔظلَى: أ١(  ح

 .ربًٗٚ اال ٓخًٖ ٣ٌٖٔ ٝال ٓظلَى، ٜٓ٘خ ٣ظلَى كال ٝطير٤َٙ، طظَكٚ طلض

o ٣ٝؼٞى كٞهٚ ح١ٌُ ٣وَٜ ًَٝ ، هلل ًِٚ حُوَٜ ألٕ حُوٜخٍ ٓغ حُٞحكي حْٓ ٣َطزؾ ؿخُزخ أٝ ىحثٔخ 

 ٣ٞكوي رؤٕ رخُشلخء حَُٔع ٣ٝوَٜ رخُٔٞص حإلٗٔخٕ ٣وَٜ هَٜ ًَ كٞم هَٜ كٜٞ ٝكيٙ هلل حُوَٜ

 . ُِيٝحء

  (ٟ ََ طَ َٝ  َٖ ٤ ِٓ َِ ـْ  ٔ ُْ ٌ  )  حٌُٗٞد، ًٝؼَس حإلؿَحّ ٝطلْٜ ح٣ٌُٖ(  ح جِ َٓ ْٞ َٖ ) ح٤ُّٞ،  ًُي ك٢(  ٣َ ٤ِٗ ََّ وَ  ك٢ِ ٓ 

 طٍٞس أًٍ ك٢ حُؼٌحد ا٠ُ ك٤وخىٕٝ ٗخٍ ٖٓ رٔالَٓ حُٔـ٤َٖٓ ٖٓ ػَٔ أَٛ ًَ ٣َِٔٔ(  حألْطلَخىِ 

ْْ . ) ٝأرشؼٜخ ٝأش٘ؼٜخ حر٤ِِٜ   ََ ْٖ )  ػ٤خرْٜ: أ١(  َٓ ِٓ   ٕ ح ََ  ٝكَحٍطٜخ ك٤ْٜ حُ٘خٍ حشظؼخٍ ُشيس ًُٝي(  هَِط

َش٠)  .٣ٍلٜخ ٝٗظٖ ـْ طَ َٝ   ْ  َٜٛٞ ؿ  ٍ  )  أريحْٜٗ ك٢ ٓخ أشَف ٢ٛ حُظ٢(  ٝ   ٝطظالٛخ رٜخ طل٤ؾ: أ١(  حَُّ٘خ

 ُٔخ ؿِحء ٛٞ ٝاٗٔخ ُْٜ هللا ٖٓ ظِٔخ ٌٛح ٤ُْٝ ٝأكَٟ، أ٠ُٝ رخد ٖٓ حُٞؿٞٙ ٝؿ٤َ ؿخٗذ، ًَ ٖٓ

١َِِ : ) طؼخ٠ُ هخٍ ٌُٜٝح ًٝٔزٞح، هيٓٞح ـْ ََّ  هللاَّ   ٤َُِ  ً   ْ خ َْٗل زَضْ  َٓ َٔ  ح١ٌُ ٝحُؤؾ رخُؼيٍ ٝشَ ه٤َ ٖٓ(  ًَ

َّٕ . ) حُٞؿٞٙ ٖٓ رٞؿٚ ك٤ٚ ؿٍٞ ال َ  اِ ٣َِغ   هللاَّ خدِ  َٓ َٔ ُِْل  ك٤لخٓذ حُٔلخٓزش ٣َٓغ: ٓؼ٘خٙ إٔ ٣لظَٔ(  ح

 شؤٕ ػٖ شؤٕ ٣شـِٚ ال ٝحكيس ُلظش ك٢ حُظيحر٤َ رؤٗٞحع ٣ٝيرَْٛ ٣َُهْٜ ًٔخ ٝحكيس، ٓخػش ك٢ حُوِن

 . ػ٤ِٚ رؼ٤َٔ ًُي ٤ُْٝ

 حُوَإٓ؟ هللا ٓيف رٔخًح 

ح: ) ٓيكٚ ك٢ هخٍ حُوَإٓ ٌٛح ك٢ حُٔز٤ٖ حُز٤خٕ ر٤ٖ ُٔخ( ُِ٘خّ رالؽ ٌٛح)    ٌَ ِّ  راَلؽ   َٛ : أ١(  َُِِّ٘خ

 ٖٓ ػ٤ِٚ حشظَٔ ُٔخ حٌَُحٓخص، ٝأكؼَ حُٔوخٓخص أػ٠ِ ا٠ُ حُٞطٍٞ ا٠ُ ٣ٝظِٝىٕٝ رٚ ٣ظزِـٕٞ

ٝح. ) حُؼزخى ٣لظخؿٜخ حُظ٢ حُؼِّٞ ٝؿ٤ٔغ ٝحُلَٝع، حألطٍٞ  ٍ ٌَ ْ٘  ٤ُِ َٝ  ِٚ  أػٔخٍ ٖٓ حُظ٤َٛذ ٖٓ ك٤ٚ ُٔخ(  رِ

ٞح)  .حُؼوخد ٖٓ ألِٜٛخ هللا أػي ٝٓخ حُشَ  ٔ ٤َُِْؼَِ خ َٝ َٔ َٞ  أََّٗ حِكي   اَُِٚ   ٛ   حألىُش ٖٓ ك٤ٚ طَف ك٤غ(  َٝ

ََ . ) ح٤ُو٤ٖ كن ًُي طخٍ ٓخ ٝٝكيح٤ٗظٚ، أ٤ُٛٞظٚ ػ٠ِ ٝحُزَح٤ٖٛ ًَّ ٌَّ َ٤ُِ َٝ  ُٞ ُْزَخدِ  أٝ   حُؼوٍٞ: أ١(  حأل

 رخُوَإٓ اً. ٝحُزظخثَ حألُزخد أ٢ُٝ طخٍٝح ٝرٌُي ك٤ظًَٞٗٚ، ٣ؼَْٛ ٝٓخ ك٤لؼِٞٗٚ، ٣٘لؼْٜ ٓخ حٌُخِٓش

خ أهٌٝٙ ُٔخ أكٌخٍْٛ ٝطٍ٘ٞص ٝآٍحإْٛ، ٓؼخٍكْٜ حُىحىص  أػ٠ِ ا٠ُ اال ٣يػٞ ال كبٗٚ ؽ٣َ ًخ ؿؼ ً

 رٜخ طيٍد اًح حُوخػيس ٌٝٛٙ. ٝأر٤ٜ٘خ حألىُش رؤهٟٞ اال ًُي ػ٠ِ ٣ٔظيٍ ٝال ٝأكؼِٜخ، ٝحألػٔخٍ حألهالم

 .ك٤ٔيس هظِش ًَ ك٢ حُيٝحّ ػ٠ِ ٍٝه٢ طؼٞى ك٢ ٣ٍِ ُْ ح٢ًٌُ حُؼزي

 

 لمسبث بٍبنٍت:

 (81) آ٣ش : 

o (حُٔخَٓحث٠  كخػَ.ى) ٝأش٤خع؟ أطزخع ر٤ٖ حُلَم ٓخ 

 حُلَم؟ ٓخ ٌُٖ حَُؿَ أٗظخٍ ْٛ ٝحألطزخع ٝحكيس ؿٔخػش ػ٠ِ حَُؿَ أطزخع ْٛ حألش٤خع   

ْ   حألش٤خع ٌُٖ أ٣ؼخً  أٗظخٍ حألش٤خع َُوَيْ ) طؼخ٠ُ هخٍ أػ َ٘خ َٝ ٌْ َِْٛ ْْ  أَ  ٌ َْ  أَْش٤َخَػ ٖ كََٜ ِٓ   َ ًِ يَّ ُّٓ (51 )

 أش٤خع ٗلٖ حُٔخروش، حألْٓ أش٤خػْٜ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ  حٍَُٓٞ ُٖٓ حُٔوخؽَذ( حُؤَ

  حٍَُٓٞ ٓغ ًخٕ ٖٓ اال حُظزغ ٣ٔظؼَٔ ُْ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ. ٝهظٜخ ٓؼٚ ح٣ٌُٖ ٝأطزخػٚ ٓلٔي ٤ٓيٗخ
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ٍَ ) ٓؼٚ ًخٕ ٖٓ حَُؿَ أطزخع ًَ ٝهظٜخ، َؼلَخء كَوَخ َٖ  حُؼُّ ٣ ٌِ َّ ٝحْ  ُِِ  َ زَ ٌْ ظَ ْٓ َّ٘خ اَِّٗخ ح  ً  ْْ  ٌ ( 81) طَزًَؼخ َُ

 ٗٞف ٤ٓيٗخ ػٖ طٌِْ ٝحُٔظؤهَ، ُِٔظويّ طؼخ٠ُ هللا ٝحٓظؼِٜٔخ رخُؼٍَٝس ٤ُْ حألش٤خع(. ارَح٤ْٛ

َُوَيْ ) حُٔالّ ػ٤ِٚ ف   َٗخَىحَٗخ َٝ  ٞٗ  َْ َٕ  كََِِْ٘ؼ ٤زٞ  ـِ  ٔ ُْ َّٕ ) هخٍ ػْ(( 15) ح اِ َٝ ٖ ِٓ  ِٚ َْ  ِش٤َؼظِ ٤ِٛ ح ََ ْر ( 23) إَلِ

 ٌُٖ ٓوظِلش حُلَٝع طل٤ق ٗٞف، ش٤ؼش ٖٓ أ١ ش٤ؼظٚ ٖٓ ؟ ٗٞف ٖٓ ارَح٤ْٛ أ٣ٖ( حُظخكخص

ْ   كخألش٤خع. ارَح٤ْٛ ٖٓ رٌؼ٤َ أٓزن ًخٕ  ٗٞف ٤ٓيٗخ. ٝحكيس حَُٓخُش أطَ  حألطزخع، ٖٓ أػ

 حُوَإٓ ٝك٢ ػخٓش ٝحألش٤خع ٓؼٚ ٣ٌٕٞ حُظزغ. ُِٔظؤهَ ٣ٔظؼَٔ ٝال كوؾ ٓؼٚ ًخٗٞح ٖٓ حألطزخع

ْ   حألش٤خع ٣ٔظؼَٔ  .حُظزغ ٖٓ أػ

 (88) آ٣ش : 

o خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ( ٢َُ ) طؤط٢ ٓظ٠ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ  َ٢ُِ ْ ٌ ٖ َػ٤َِْ ِّٓ   ٕ ِْطَخ ْْ  إَٔ ااِلَّ  ٓ   ٌ ط  ْٞ ْْ  َىَػ ْزظ  ـَ ظَ ْٓ  ٢ُِ كَخ

 (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟(٢ُ) طؤط٢ ٝٓظ٠( ارَح٤ْٛ( 88)

 ٝػيّ حُٔظٌِْ ٣خء كظق حُٔظٌِْ ٣خء ٓٔؤُش ٌٛٙ. ٌٛح ٖٓ أٝٓغ حُٔئحٍ .حُِـش ك٢ ؿخثِ ٌٛح   

،) ،(٢ُٝ ٢َُ ) رـ كوؾ طظؼِن ٝال كظلٜخ  ػيحٛخ ٝٓخ حُلظق ٝؿٞد ٓٞحؽٖ ػ٘يٗخ(. ٢ُٝ   ٢٤َُّٝ

 :٣ٌٕٞ حُلظق ٝؿٞد ٓٞحؽٖ ػ٘يٗخ. حُ٘وَ كٔذ حُوَإٓ ٝك٢ ؿٞحُ

َْ . )حُٔوظٍٞ حالْٓ رؼي - .1 َّٕ  ه  ٢ٌِ َطالَط٢ِ اِ  ٔ  ٗ ْل٤َخ١َ  َٝ َٓ خط٢ِ َٝ َٔ َٓ َٝ  ِ دِّ  هلِل  ٍَ  َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ  ح

ٖ) حُظ٤ٌٖٔ، ٣ٌٖٔ ال( حألٗؼخّ( 168) َٔ ف   كاَلَ  ح١َ ٛ يَ  طَزِغَ  كَ ْٞ ْْ  َه ِٜ الَ  َػ٤َِْ َٝ  ْْ  ٛ  َٕ  ٞٗ َِ  ٣َْل

د حالْٓ ٛٞ حُٔوظٍٞ ٝحالْٓ(. حُزوَس( 32) ََ ؼ  ٔ ٍَ ) الُٓش أُق آهَٙ ح١ٌُ حُ  ٢َِٛ  هَخ

ؤ   َػَظخ١َ  ًَّ َٞ  ،(ػظخ١َ ) كظوٍٞ ح٤ُخء ا٠ُ أػلٜخ ٓ٘وٞص ػظ٠( ؽٚ( 12) َػ٤ََِْٜخ أَطَ

 .حُلظق ٝحؿزش ح٤ُخء ٛ٘خ ٓل٤خ١َ  ٛيح١َ،

 الُٓش ٣خء آهَٙ ح١ٌُ حُٔؼَد حالْٓ ٛٞ حُٔ٘وٞص ٝحالْٓ. حُٔ٘وٞص حالْٓ رؼي - .8

٘ـ٢َّ  أٗض ًٌح، ٓؼط٢َ  أٗض طوٍٞ( ٓؼط٢) ًَٔس هزِٜخ  ٓ. 

دِّ ) حُٔؼ٠٘ رؼي - .3 ٍَ  َْ حَُِي١َّ  ٢ُِ حْؿلِ َٞ ُِ ٍَ . )حُلظق ٖٓ ري ال( ٗٞف( 82) َٝ ٣ٍِي   ا٢ِِّٗ هَخ
ْٕ  أ   أَ

ٌَِليَ  ِٖ  حْرَ٘ظ٢ََّ  اِْكَيٟ أٗ   (.حُوظض( 81) َٛخط٤َْ

خ) حُٔخُْ حًٌَُٔ ؿٔغ - .4 ْْ  أََٗخْ  َّٓ  ٌ ِه َِ ْظ  ٔ خ رِ َٓ َٝ  ْْ َِِه٢َّ  أَٗظ  ْظ  ٔ  ك٢ ًٝٔخ(. ارَح٤ْٛ( 88) رِ

 "ْٛ؟ أٝٓوَؿ٢َ " حُلي٣غ

 ك٤ـُٞ حُزخه٢ أٓخ. ٣ليى ح١ٌُ ٛٞ حُ٘وَ ك٢ ٍٝى ٤ًق ػْ. حُلظق ك٤ٜخ ٣ـذ حُظ٢ حُٔٞحؽٖ ٌٛٙ   

 هللا ٢٤َُٝ  إ. ٣ليى ح١ٌُ ٛٞ حُ٘وَ ٌُٖ آطخ٢ٗ أٝ هللا آطخ٢َٗ  طوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ. ٝحُلظق حٌُٕٔٞ ك٤ٚ

 .حُ٘طن ك٢ ح٤ُخء طلٌف ٌُٖ حٌُٕٔٞ ٣ـُٞ آطخ٢ٗ. هللا ٢٤ُٝ طوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ

o خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٓؼ٠٘ ٓخ ْْ  أََٗخْ  َّٓ  ٌ ِه َِ ْظ  ٔ خ رِ َٓ َٝ  ْْ َِِه٢َّ  أَٗظ  ْظ  ٔ  كخػَ.ى) ؟(ارَح٤ْٛ( 88) رِ

 (حُٔخَٓحث٠

 ٝأُحٍ أؿخػٚ رٔؼ٠٘ ٝأطَم حٓظـخع حُظَحم كؼَ ط٘غ ٣ؼ٢٘ طَم ٝأطَم طَم   

خ) حُظَحم ْْ  أََٗخْ  َّٓ  ٌ ِه َِ ْظ  ٔ خ رِ َٓ َٝ  ْْ َِِه٢َّ  أَٗظ  ْظ  ٔ  طؼ٢ٗٞ٘٤ إٔ طٔظط٤ؼٕٞ ال( ارَح٤ْٛ( 88) رِ

 حألٍٝ حُلٌْ طِٔذ أ١ حُِٔذ، ِٛٔس ٢ٛ حُِٜٔس. طَحهٌْ أ٣َُ أٗخ ٝال طَحه٢ ٝط٣ِِٕٞ

َٔؾ ٍكغ رٔؼ٠٘ ٝأؿخٍ ظِْ رٔؼ٠٘ ؿخٍ ٓؼَ  حُؤؾ أُحٍ ٝأهٔؾ ٝظِْ ؿخٍ رٔؼ٠٘ حُـٍٞ،هَ

 .حُظِْ ٝأُحٍ
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 (85) آ٣ش : 

o (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ح٣ٌَُْ؟ حُوَإٓ ك٢( ك٤ٖ) ًِٔش ىالُش ٓخ 

( ك٤ٖ)ٝ. ٓزٜٔش ٝظَٝف( كٍٞ أٓزٞع، ػخّ، شَٜ،) ٓؼَ ٓليىس ظَٝف ٛ٘خى حُِـش ك٢   

. ا٤ُٚ ط ؼخف رٔخ ٝهظٜخ ٣ ؼِْ هي ٌُٖ ٓليى ٝهض ُٜخ ٤ُْ أٗٚ رٔؼ٠٘ حُٔزٜٔش حُظَٝف ٖٓ ٢ٛ

َٕ ) حَُّٝ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ ًوُٞٚ ْزَلخ  ٔ ِ  كَ َٖ  هللاَّ َٕ  ِك٤ ٞ ٔ ْٔ َٖ  ط  ِك٤ َٝ  َٕ ٞ  هُٞٚ ًٌُٝي{( 11} ط ْظزِل 

ََِٜخ ط ْئط٢ِ) ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ  ً ََّ  أ   ً   ٖ ِٕ  ِك٤ ًْ ِ َخ رِب رِّٜ َِد   ٍَ ٣َْؼ ٍَ  هللا    َٝ ؼَخ ْٓ ِّ  حألَ ْْ  َُِِّ٘خ  ََُؼَِّٜ 

 َٕ ٝ  َ ًَّ ٌَ  . حُؼٔخٍ كٔذ{( 85} ٣َظَ

 (86) آ٣ش : 

o َٛ َارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ ٍٝى ًٔخ حؿظؼ ض حُلؼَ أط (  َ ؼ َٓ ش   َٝ َٔ ِِ س   َهز٤ِؼَش   ًَ ََ ـَ َش  حْؿظ ؼَّضْ  َهز٤ِؼَش   ًَ

ٖ مِ  ِٓ ْٞ عِ  كَ ٍْ خ حألَ ٖ ََُٜخ َٓ ِٓ   ٍ ح ََ ؟ أٝ اِؿظغ(( 86) هَ  كؼَ ٛٞ َٝٛ حُلؼَ ػزؾ ٛٞ ٓخ أ ؿظ غ 

 (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) هٔخ٢ٓ؟

ظِٔغ ٓؼَ حألٍٝ حُلَف ٓؼّٔٞ ُِٔـٍٜٞ ٓز٢٘ حُلؼَ    ِن أٓ  طِ  ْ   ٝأٗ   ك٢ حألٍٝ حُلَف ػ

َٔ( اكظؼَ) هٔخ٢ٓ كؼَ ٝٛٞ ُِٔـٍٜٞ حُٔز٢٘  . ح٥هَ هزَ ٓخ ٣ٌ 

 (81) آ٣ش : 

o ل٠َ) رخالْٓ حُٜيح٣ش ؿخءص ُٔخًح ًَ رِّيَ  َٝ ََ ح َٛخِى٣ًخ رِ ًَ َِٗظ٤  ٝحُؼالُش( حُلَهخٕ( 31) َٝ

َُّ )رخُلؼَ ٣ ِؼ َٖ  هللاَّ   َٝ ٤ ِٔ َ   حُظَّخُِ ٣َْلَؼ خ هللاَّ   َٝ  (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟(ارَح٤ْٛ( 81) ٣ََشخء   َٓ

َُّ : )ٝحُؼالُش حُٜيح٣ش كؼَ    ٣ ِؼ َٖ  هللاَّ   َٝ ٤ ِٔ َ   حُظَّخُِ ٣َْلَؼ خ هللاَّ   َٝ ل٠َ( )ارَح٤ْٛ( 81) ٣ََشخء   َٓ ًَ َٝ 

رِّيَ  ََ ح َٛخِى٣ًخ رِ ًَ َِٗظ٤ ِٚ  ِْٜي٣١َ ( )حُلَهخٕ( 31) َٝ ِٖ  هللاَّ   رِ حَٗٚ   حطَّزَغَ  َٓ َٞ ََ  ٍِْػ ز   ٓ  ِّ َّٔاَل ْْ  حُ  ٜ َِؿ  ٣ ْو َٝ 

 َٖ خصِ  ِٓ َٔ ٍِ  ا٠َُِ حُظُِّ  ِٚ  حُُّ٘ٞ ِٗ ًْ ِ ْْ  رِب ِٜ ِْٜي٣ َ٣ حؽ   ا٠َُِ َٝ ََ ْ   ِط ظَو٤ِ ْٔ  (.حُٔخثيس( 16) ٓ 

 َٓٔف ٛٞ ٖٓ هللا ٣ٝؼَ) رخُلؼَ كـخءص حُؼالُش أٓخ ٝحُلؼَ رخالْٓ ؿخءص حُٜيح٣ش   

ْ( )٣ؼَ اٗٚ( )ٓؼَ ػيٝ اٗٚ) حُش٤طخٕ ػٖ حُلي٣غ ك٢ أٓخ( َٓطخد  هللا طلش (.ألػِٜ٘ 

 حُؼخرظش كخُظٚ ٣ٜي١ ٝٛٞ( ٝٗظ٤َح ٛخى٣خً  رَري ًٝل٠) حُٜيح٣ش ٢ٛ ٝحُٔظـيىس حُؼخرظش طؼخ٠ُ

 ٢ٛ ٝحُٔظـيىس حُؼخرظش حُش٤طخٕ طلش أٓخ. ُِظخُْ ٓـخُحس اال ٣ؼَ ٝال حُٜيح٣ش ٢ٛ ٝحُٔظـيىس

َ   كـخءص حإلػالٍ َ   ٗلٔٚ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وَ ُْٝ. حُظـيى ٝرلؼَ حُؼخرض رخالْٓ ٓؼ  ٓ ؼ

 (34) آ٣ش : 

o إِ) ح٣٥ظ٤ٖ هظخّ ر٤ٖ حُلَم ٓخ ٝحْ  َٝ يُّ َٔضَ  طَؼ  ِ  ِْٗؼ َٞٛخ الَ  هللا  َّٕ  ط ْلظ  َٕ  اِ خ َٔ ّ   حإِلٗ ٍ   َُظَِٞ  لَّخ ًَ (34 )

إِ( )ارَح٤ْٛ ٝحْ  َٝ يُّ شَ  طَؼ  َٔ ِ  ِْٗؼ َٞٛخ الَ  هللا  َّٕ  ط ْلظ  َ  اِ ٍ   هللا  لٞ  ـَ َُ   ْ ِك٤  كخػَ.ى) ؟(حُ٘لَ( 12) ٍَّ

 (حُٔخَٓحث٠

 ح٣٥ش كوظْ حإلٗٔخٕ طلخص ًًَٝ حإلٗٔخٕ ٝطق ك٢ ارَح٤ْٛ آ٣ش ٤ٓخم. رخ٤ُٔخم ٣ظؼِن ٌٛح   

 هخٍ ارَح٤ْٛ ك٢. هللا رظلخص ٣ظؼِن ٓخ كًٌَ هللا طلخص ٤ٓخم ك٢ حُ٘لَ آ٣ش حإلٗٔخٕ، رظلش

( ْْ ََ  أََُ َٖ  ا٠َُِ طَ ٣ ٌِ ح حَُّ  ُٞ شَ  رَيَّ َٔ ِ  ِْٗؼ ح هللاَّ ًَ ْل أََكُِّٞح ً  َٝ  ْْ  ٜ َٓ ْٞ ٍَ  هَ ٍِ  َىح ح َٞ ُْزَ َْ ( 82) ح ََٜٗخ َؿََّٜ٘ ْٞ َْ  ٣َْظَِ رِْج َٝ 

  ٍ ح ََ ُْوَ ح( 83) ح َؿَؼِٞ  َٝ  ِ َْٗيحًىح هلِلَّ ْٖ  ٤ُِ ِؼُِّٞح أَ ِٚ  َػ ز٤ِِِ َٓ  َْ ٞح ه  ظَّؼ  َٔ َّٕ  طَ ِ ْْ  كَب  ً ََ ِظ٤ ٍِ  ا٠َُِ َٓ َْ ( 35) حَُّ٘خ  ه 

َٖ  ُِِؼزَخِى١َ  ٣ ٌِ ح حَُّ  ٞ٘ َٓ ٞح آَ  ٔ اَلسَ  ٣ و٤ِ ح حُظَّ ْ٘لِوٞ   ٣ خ َٝ َّٔ ِٓ  ْْ ْهَ٘خٛ  َُ ح ٍَ ً َ َػاَل٤َِٗشً  ِٓ َٝ  ْٖ ِٓ  َِ ْٕ  هَْز ّ   ٣َؤْط٢َِ  أَ ْٞ  اَل  ٣َ

ِٚ  ر٤َْغ   اَل  ك٤ِ َٝ   ٍ ١ٌِ هللاَّ  ( 31) ِهاَل حصِ  َهَِنَ  حَُّ َٝ خ َٔ َّٔ عَ  حُ ٍْ حأْلَ َٝ  ٍَ َِ ْٗ أَ َٝ  َٖ خءِ  ِٓ َٔ َّٔ خءً  حُ ؽَ  َٓ ََ ِٚ  كَؤَْه  رِ
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 َٖ حصِ  ِٓ ََ َٔ هًخ حُؼَّ ُْ ٍِ  ْْ  ٌ َُ  ََ َٓوَّ َٝ   ْ  ٌ ِْيَ  َُ ُْل  ١ََِ  ح ـْ َِ  ك٢ِ ُِظَ ُْزَْل ِٙ  ح َِ ْٓ َ ََ  رِؤ وَّ َٓ َٝ   ْ  ٌ َُ  ٍَ َْٜٗخ ( 38) حأْلَ

 ََ وَّ َٓ َٝ   ْ  ٌ َُ  َْ ْٔ ََ  حُشَّ َٔ ُْوَ ح َٝ  ِٖ ََ  َىحثِز٤َْ َٓوَّ َٝ   ْ  ٌ َُ  ََ ٍَ  ح٤َُِّْ َخ حَُّٜ٘  طلخص ك٢ ًِٚ حٌُالّ( 33) َٝ

ْْ ) ٣وٍٞ إٔ ا٠ُ حإلٗٔخٕ  ً آَطَخ َٝ  ْٖ ِٓ  َِّ خ ً  َٓ   ٙٞ  ٔ ُْظ  ؤَ َٓ  ْٕ اِ ٝح َٝ يُّ شَ  طَؼ  َٔ ِ  ِْٗؼ َٞٛخ اَل  هللاَّ َّٕ  ط ْلظ  َٕ  اِ خ َٔ ْٗ  حإْلِ

  ّ ٍ   َُظَِٞ  لَّخ  هللا طلخص ػٖ ٣ظٌِْ حُ٘لَ ك٢. حإلٗٔخٕ طلخص ٖٓ ًًَ ُٔخ ٓ٘خٓذ(( 34) ًَ

َّ ) ٝحُ٘ؼْ َْٗؼخ حأْلَ ْْ  َهَِوََٜخ َٝ  ٌ َ٘خكِغ   ِىْفء   ك٤َِٜخ َُ َٓ َْٜ٘خ َٝ ِٓ َٝ  َٕ  ِٞ  ً ْْ ( 5) طَؤْ  ٌ َُ ٍ   ك٤َِٜخ َٝ خ َٔ َٖ  َؿ َٕ  ِك٤ ٞ ٣َِل   ط 

 َٖ ِك٤ َٝ  َٕ ٞ ك  ََ ْٔ َ  ( 6) طَ ِٔ طَْل َٝ  ْْ  ٌ ْْ  رََِي   ا٠َُِ أَْػوَخَُ ح َُ  ٞٗٞ  ٌ ِٚ  طَ ٤ ـِ ِْ  رِِشنِّ  ااِلَّ  رَخُِ ْٗل  َّٕ  حأْلَ ْْ  اِ  ٌ رَّ ٝف   ٍَ ء  ََ َُ 

  ْ ِك٤ ٍَ (1 ) ََ َُْو٤ْ ح َٝ  ٍَ خ ـَ ُْزِ ح َٝ  ََ ٤ ِٔ َُْل ح َٛخ َٝ زٞ  ًَ َْ ٣َُِ٘شً  ُِظَ ٣َْوِ ن   َٝ خ َٝ َٕ  اَل  َٓ ٞ  ٔ َػ٠َِ( 2) طَْؼَِ َٝ  ِ  هَْظي   هللاَّ

 َِ ز٤ِ َّٔ َْٜ٘خ حُ ِٓ َٝ   َ ْٞ  َؿخثِ َُ ْْ  َشخءَ  َٝ  ً َٖ  َََُٜيح ِؼ٤ َٔ َٞ ( 3) أَْؿ  ٛ ١ٌِ ٍَ  حَُّ َِ ْٗ َٖ  أَ خءِ  ِٓ َٔ َّٔ خءً  حُ َٓ  ْْ  ٌ َُ   ْٚ٘ حد   ِٓ ََ  َش

  ْٚ٘ ِٓ َٝ   َ ـَ ِٚ  َش َٕ  ك٤ِ ٞ  ٔ ٤ ِٔ ْ٘زِض  ( 15) ط   ٣  ْْ  ٌ َُ  ِٚ عَ  رِ ٍْ َِّ َٕ  حُ ٣ْظٞ  َِّ حُ َٝ  ََ حَُِّ٘و٤ حأْلَْػَ٘خدَ  َٝ َٝ  ْٖ ِٓ َٝ  َِّ  ً 

حصِ  ََ َٔ َّٕ  حُؼَّ ُِيَ  ك٢ِ اِ ّ   ٣َ٥ََشً  ًَ ْٞ َٕ  ُِوَ ٝ  َ ٌَّ ََ ( 11) ٣َظَلَ وَّ َٓ َٝ   ْ  ٌ َُ  ََ ٍَ  ح٤َُِّْ َخ حَُّٜ٘ َٝ  ْٔ حُشَّ َٝ َْ  ََ َٔ ُْوَ ح َٝ 

  ّ ٞ ـ  حُُّ٘ حص   َٝ ََ وَّ َٔ  ٓ  ِٙ َِ ْٓ َ َّٕ  رِؤ ُِيَ  ك٢ِ اِ ّ   ٣َ٥ََخص   ًَ ْٞ َٕ  ُِوَ خ( 18) ٣َْؼوِِٞ  َٓ أَ  َٝ ٍَ ًَ  ْْ  ٌ عِ  ك٢ِ َُ ٍْ  حأْلَ

ْوظَِِلًخ حٗٚ    ٓ  َٞ ُْ َّٕ  أَ ُِيَ  ك٢ِ اِ ّ   ٣َ٥ََشً  ًَ ْٞ َٕ  ُِوَ ٝ  َ ًَّ ٌَّ َ٣ (13 ) َٞ  ٛ َٝ ١ٌِ ََ  حَُّ وَّ َٓ  ََ ُْزَْل ح ح  ِٞ  ً ْ٘ٚ   ُِظَؤْ خ ِٓ ًٔ  َُْل

٣ ًخ َِ ٞح ؽَ َِؿ  ظَْو ْٔ طَ َٝ   ْٚ٘ ٤َِْشً  ِٓ ٔ ََٜٞٗخ ِك ِْزَ ٟ طَ ََ طَ ِْيَ  َٝ ُْل  ََ  ح حِه َٞ َٓ  ِٚ ٞح ك٤ِ ـ  ُِظَْزظَ َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ْْ  كَْؼِِ  ٌ ََُؼَِّ َٝ 

 َٕ ٝ  َ  ٌ ُْو٠َ( 14) طَْش أَ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ ٢َ  حأْلَ ِٓ ح َٝ ٍَ  ْٕ ٤يَ  أَ ِٔ ْْ  طَ  ٌ ح رِ ًٍ َْٜٗخ أَ ز اًل  َٝ  ٓ َٝ  ْْ  ٌ َٕ  ََُؼَِّ ْٜظَي ٝ ( 15) طَ

خص   َٓ َػاَل َٝ  ِْ ـْ رِخَُّ٘ َٝ  ْْ  ٛ  َٕ ْٜظَي ٝ َ٣ (16 ) ْٖ َٔ ْٖ  ٣َْوِ ن   أَكَ َٔ َٕ  أَكاََل  ٣َْوِ ن   اَل  ًَ ٝ  َ ًَّ ٌَ ْٕ ( 11) طَ اِ ٝح َٝ يُّ  طَؼ 

شَ  َٔ ِ  ِْٗؼ َٞٛخ اَل  هللاَّ َّٕ  ط ْلظ  َ  اِ ٍ   هللاَّ لٞ  ـَ َُ   ْ ِك٤  ُٔخ إً. ٝحَُِ٘ؼْ طؼخ٠ُ هللا طلخص ػٖ ٣ظٌِْ(( 12) ٍَ

َّٕ ) هخٍ ًًَٛخ حُظ٢ ٝحُ٘ؼْ هللا طلخص ػ٠ِ طٌِْ َ  اِ ٍ   هللاَّ لٞ  ـَ َُ   ْ ِك٤  طلخص ػٖ طٌِْ ُٝٔخ( ٍَ

َّٕ ) هخٍ حإلٗٔخٕ َٕ  اِ خ َٔ ْٗ ّ   حإْلِ ٍ   َُظَِٞ  لَّخ  .ك٤ٚ ٍٝىص ح١ٌُ ٤ُِٔخم ٓ٘خٓزش كخطِش كٌَ( ًَ

 (35) آ٣ش : 

o حُزوَس ٍٓٞس ك٢ ح٣٥ش ر٤ٖ رِي ًِٔش ك٢ ٝحُظ٤ٌَ٘ حُظؼ٣َق ىالُش ٓخ ) ًْ اِ َٝ  ٍَ ْ   هَخ ٤ِٛ ح ََ دِّ  اِْر ٍَ  َْ  حْؿَؼ

ح ٌَ ً٘خ رًََِيح َٛ ِٓ ًْ ) ارَح٤ْٛ ٍٝٓٞس(  آَ اِ َٝ  ٍَ ْ   هَخ ٤ِٛ ح ََ دِّ  اِْر ٍَ  َْ ح حْؿَؼ ٌَ ُْزََِيَ  َٛ ً٘خ ح ِٓ  ؟ (آَ

 أٓخ( رِيحً ) حُظ٤ٌَ٘ رظ٤ـش كـخء رِيحً  ٌٓش طٌٕٞ إٔ هزَ ارَح٤ْٛ ٤ٓيٗخ ىػخء ٢ٛ حأل٠ُٝ ح٣٥ش   

 حُظؼ٣َق رظ٤ـش كـخء ٓؼَٝكخً  رِيحً  ٌٓش أطزلض إٔ رؼي ارَح٤ْٛ ٤ٓيٗخ ىػخء ك٢ٜ حُؼخ٤ٗش ح٣٥ش

 (. حُزِي) هُٞٚ ك٢

 (33) آ٣ش : 

o ال ُٔخًح ًَ  (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) حُوَإٓ؟ ك٢ ٣ٝؼوٞد ٝحٓلن ارَح٤ْٛ ٓغ آٔخػ٤َ ٤ٓيٗخ ٣ٌ 

 ُْٝ ٝآٔخػ٤َ ارَح٤ْٛ ك٤ٜخ ً ًَ ٓٞحؽٖ حُوَإٓ ك٢ طٞؿي ألٗٚ ىه٤وخً  ٤ُْ حُٔئحٍ ٌٛح أٝالً    

ًَ  :٢ٛٝ ٝحٓلن ٝآٔخػ٤َ ارَح٤ْٛ ك٤ٜخ ً ًَ ٓٞحؽٖ 6 ٝٛ٘خى حٓلن ٣ٌ 

 (133( )136( )145 )حُ٘ٔخء( 163)ػَٔحٕ آٍ( 24)حُزوَس. 

 (  ي ْٔ َُْل ِ  ح ١ٌِ هلِلَّ َٛذَ  حَُّ َِ  َػ٠َِ ٢ُِ َٝ ٌِزَ ُْ ََ  ح خِػ٤ َٔ ْٓ َلخمَ  اِ ْٓ اِ َٝ  َّٕ ر٢ِّ اِ ٤غ   ٍَ ِٔ َٔ (( 33) َػخءِ حُيُّ  َُ

 .ارَح٤ْٛ

خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ٓؼَ ٓؼٚ أٝ رو٤َِ رؼيٙ حٓٔخػ٤َ ك٤ٚ ً ًَ حٓلن ك٤ٚ ً ًَ ٓٞؽٖ ًَٝ    َّٔ  كََِ

 ْْ  َُٜ َِ خ حْػظَ َٓ َٝ  َٕ ْٖ  ٣َْؼز ي ٝ ِٓ  ِٕ ِ  ى ٝ َْٛزَ٘خ هللاَّ َلخمَ  َُٚ   َٝ ْٓ دَ  اِ ٣َْؼوٞ  ً ال ً  َٝ َِْ٘خ َٝ َْ )ٝ( 43) َٗز٤ِ ًخ َؿَؼ  ً ًْ ح َٝ 

ٌِظَخدِ  ك٢ِ ُْ ََ  ح خِػ٤ َٔ ْٓ َٕ  اَِّٗٚ   اِ خ ْػيِ  َطخِىمَ  ًَ َٞ ُْ َٕ  ح خ ًَ ٓ ٞاًل  َٝ  ٓٞؽٖ ك٢ اال(  ٣َْٓ(( 54) َٗز٤ِ ًخ ٍَ
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َْٛزَ٘خ) حُؼٌ٘زٞص ٍٓٞس ك٢  ٝحكي َٝ َلخمَ  َُٚ   َٝ ْٓ دَ  اِ ٣َْؼوٞ  َِْ٘خ َٝ َؿَؼ ِٚ  ك٢ِ َٝ ٣َّظِ ٍِّ سَ  ً  َّٞ ٌِظَخدَ  حُُّ٘ز  ُْ ح َٝ 

آَط٤ََْ٘خٙ   َٝ   ٙ ََ ٤َْٗخ ك٢ِ أَْؿ َّٚ   حُيُّ اِٗ سِ  ك٢ِ َٝ ََ َٖ  ح٥َِْه ِٔ َُ  َٖ خُِِل٤  ((. 81) حُظَّ

ًَ إٔ ٣ظق ال ػ٤ِٚ حُٔالّ ٣ٞٓق هظش ٝك٢     حٓلن ٣ًٍش ٖٓ ٣ٞٓق ألٕ آٔخػ٤َ ك٤ٜخ ٣ٌ 

ًَ إٔ ريٕٝ حُوَإٓ ك٢ َٓط٤ٖ آٔخػ٤َ ً ًَ ٝهي . آٔخػ٤َ ٣ًٍش ٖٓ ٤ُْٝ  ك٢ حٓلن ٣ٌ 

 ٖٓ حُوٞحػي ٍكغ ٢ٛٝ حُوظش رٌٜٙ ػالهش ُٚ ٤ُْ حٓلن ألٕ(181( )185) حُزوَس ٍٓٞس

 .أطالً  حُز٤ض

 (44) آ٣ش : 

o َٛ ٍ(حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) حُوَإٓ؟ ك٢ رخٌُخك٣َٖ هخص حإلٌٗح 

 ُِٔئ٤ٖ٘ٓ حإلٌٗحٍ ٣ؤط٢ ٝهي ٝحُٔ٘خكو٤ٖ ٌُِلخٍ هخطخً  ٣ٌٕٞ ال ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ حإلٌٗحٍ   

 ٣٘زـ٢ رٔخ حُٔئٖٓ ٣وّٞ كظ٠ طو٣ٞق ُِٔئ٤ٖ٘ٓ كٜٞ طٞػي ك٤ٚ ٤ُْ ُِٔئٖٓ ٝحإلٌٗحٍ. ٝحٌُخك٣َٖ

خ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ رٚ ٣وّٞ إٔ َٔ ٍ   اَِّٗ ٌِ ِٖ  ط٘  ََ  حطَّزَغَ  َٓ ًْ ٌِّ َهِش٢َ  حُ َٝ ٖ َٔ ْك ََّ ٤ْذِ  حُ ـَ ُْ ٙ   رِخ َْ س   كَزَشِّ ََ لِ ـْ َٔ  رِ

  َ أَْؿ َٝ   ْ ٣َِ  ُِٔئ٤ٖ٘ٓ حإلٌٗحٍ ٣ؤط٢ ٝهي. ًخكَ أٝ ُٔئٖٓ طوظ٤ض ك٤ٚ ٤ُْ ٌٝٛح( ٣ْ{ 11} ًَ

( ٍْ ٌِ أَٗ طَيَ َػِش٤ َٝ ََ  َٖ ر٤ِ ََ خ( ).. حُشؼَحء{ 814} حأْلَْه َٔ ٍ   اَِّٗ ٌِ َٖ  ط٘  ٣ ٌِ َٕ  حَُّ ْٞ ْ  ٣َْوَش رَّٜ ٤ْذِ  ٍَ ـَ ٞح رِخُ  ٓ أَهَخ َٝ 

اَلسَ  ٖ حُظَّ َٓ َٝ ٠ًَّ َِ خ طَ َٔ ٠ًَّ كَبَِّٗ َِ ِٚ  ٣َظَ ِٔ ا٠َُِ َُِْ٘ل َٝ  ِ َ   هللاَّ ِظ٤ َٔ ُْ  ؿ٤ٔؼخً  ُِ٘خّ ٣ٌٕٞ ٝهي( كخؽَ{12} ح

( ٍِ ٌِ أَٗ َٝ  َّ َّ  حَُّ٘خ ْٞ َ٣   ْ ِٜ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ َُْؼ ٍ   ح َٖ  ك٤ََوٞ  ٣ ٌِ ٞحْ  حَُّ  ٔ َخ ظََِ رَّ٘ َٗخ ٍَ َْ َ   ا٠َُِ أَهِّ ٣َِذ   أََؿ ذْ  هَ ـِ طَيَ  ُّٗ َٞ  َىْػ

َٗظَّزِغِ  َٝ  ََ  ٓ َُّ ْْ  حُ َُ َٝ حْ  أَ  ٞٗٞ ٌ ظْ  طَ ْٔ َٔ ٖ أَْه ِّٓ   َ خ هَْز َٓ ْ ٌ َُ ٖ ِّٓ   ٍ ح َٝ ٍْ ( )ارَح٤ْٛ{ 44} َُ ٌِ أَٗ َٝ  ِٚ َٖ  رِ ٣ ٌِ  حَُّ

 َٕ ٝحْ  إَٔ ٣ََوخكٞ   َ ْْ  ا٠َُِ ٣ ْلَش ِٜ رِّ ٍَ  َْ ٤َُْ  َُْٜ ٖ ِّٓ  ِٚ ِٗٝ ٢ُِ   ى  الَ  َٝ ْْ  َشل٤ِغ   َٝ َٕ  ََُّؼَِّٜ  َّوٞ   {( .51} ٣َظ

 (46) آ٣ش : 

o (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟(حُـزخٍ ٓ٘ٚ ُظٍِٝ ٌَْٓٛ ًخٕ ٝإ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ حُالّ ىالُش ٓخ 

هَيْ ) ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ ح٣٥ش    ٝحْ  َٝ  َ ٌَ َٓ  ْْ  ٛ ََ ٌْ ِػ٘يَ  َٓ َٝ  ِ ْْ  هللا   ٛ  َ ٌْ إِ َٓ َٝ  َٕ خ ًَ  ْْ  ٛ  َ ٌْ َٓ  ٍَ ٝ  ِ ْ٘ٚ   ُِظَ ِٓ 

  ٍ زَخ ـِ ُْ  ُظٍِٝ ٌَْٓٛ ًخٕ ٝٓخ) رٔؼ٠٘ ٗخك٤ش ٝإ حُـلٞى الّ ٢ٛ( ُظٍِٝ) ك٢ ٝحُالّ{( 46} ح

 ٝهي. حألٗلخٍ ٍٓٞس ك٢( ك٤ْٜ ٝأٗض ٤ُؼٌرْٜ هللا ًخٕ ٝٓخ) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔخ طٔخٓخً ( حُـزخٍ ٓ٘ٚ

حً  ٌَْٓٛ ًخٕ ٝإ) رٔؼ٠٘ شَؽ٤ش ٝإ ُِظؼ٤َِ حُالّ طٌٕٞ  (.حُـزخٍ ُِٝحٍ ٓؼي 

 (42) آ٣ش : 

o إٔ ًًَ ألٗٚ حُو٤خٓش ٣ّٞ حُٔٔٞحص ك٢ أٝ حألٍع ك٢ ٤ٌٕٓٞ َٛ ٝحُؼوخد ٝحُلٔخد حُـ٘ش 

 رٜخ؟ ؿ٢ء أٗٚ حألٍع ك٢ ٌٛح ٣ًٌَ ُْٝ رـْٜ٘ ؿ٢ء

َّ ) هخٍ طؼخ٠ُ هللا :حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى    ْٞ َ٣   ٍ ع   ط زَيَّ ٍْ ََ  حألَ عِ  َؿ٤ْ ٍْ حص   حألَ َٝ خ َٔ َّٔ حُ َٝ (42 )

ُِلَضِ ) أ٣ؼخً  ٝهخٍ( ارَح٤ْٛ ُْ أ  َّ٘ش   َٝ ـَ ُْ َٖ  ح ظَّو٤ِ  ٔ ِْ رض ٣ؼ٢٘( م( 31) ُِ َِّ  . ه 

 ٤ُٔض ٢ٛ حُـ٘ش ٖٓ ٣ظزٞإٔٝ حُٔئٕٓ٘ٞ ٣ٍٞػٜخ ح١ٌُ كخألٍع طزي٣َ ٛ٘خى :حُ٘ؼ٠ٔ٤ كٔخّ.ى   

َّ ) ػٜ٘خ طؼخ٠ُ هخٍ حُظ٢ ح٥هَس أٍع ٢ٛ ٝاٗٔخ حألٍع ٌٛٙ ْٞ َ٣   ٍ ع   ط زَيَّ ٍْ ََ  حأْلَ عِ  َؿ٤ْ ٍْ  حأْلَ

حص   َٞ َٔ َّٔ حُ ٝح َٝ  ُ ََ رَ َٝ  ِ حِكيِ  هلِلَّ َٞ ُْ ٍِ  ح ُْوََّٜخ  (. ارَح٤ْٛ( 42) ح

 (58) آ٣ش : 

o ( رالؽ)ٝ 58 آ٣ش ارَح٤ْٛ ٍٓٞس( ُِ٘خّ رالؽ ٌٛح) طؼخ٠ُ هُٞٚ ر٤ٖ حُز٤خ٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ حُلَم ٓخ

 (حُٔخَٓحث٠ كخػَ.ى) ؟35 آ٣ش حألكوخف ٍٓٞس
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٍٓٞس كل٢. رالؽ ٌٛح ٝطوي٣َٙ ٓلٌٝف ُٔزظيأ هزَ ٢ٛ حألكوخف ٍٓٞس ك٢ رالؽ ًِٔش   

 ًِٔش كـخءص حُٔزظيأ كٌف حهظؼ٠ ٌُح ا٣ـخُ ٓوخّ ٛٞ ٝحُٔوخّ هزِٜخ حُظ٢ ح٣٥خص ٤ٓخم حألكوخف

 حُظ٢ ح٣٥خص كبٕ ارَح٤ْٛ ٍٓٞس ك٢ أٓخ.  حُزالؽ ٖٓ حُـَع ٛ٘خ طؼخ٠ُ هللا ٣وزَٗخ ُْٝ رالؽ

ِض( ُِ٘خّ رالؽ ٌٛح) ح٣٥ش ٓزوض الَ ) ح٣٥ش ٖٓ ٓ٘ٚ ٝحُـَع حُزالؽ كظ  َٝ  َّٖ زَ َٔ َ  طَْل  َؿخكاِلً  هللا 

خ َّٔ َ   َػ َٔ َٕ  ٣َْؼ ٞ  ٔ  .48 آ٣ش(  حُظَّخُِ

 

 الىصبٌب العملٍت:

 ٣وٌُْٜ ٝٓخ ٝػيحٝحطٚ ٓيحهِٚ ٖٝٓ حُش٤طخٕ ٖٓ كٌٍٗخ إٔ ُطلٚ ٖٓ طؼخ٠ُ كخهلل حُش٤طخٕ ٖٓ حك١ٌٍ 

 .ٓ٘ٚ ٗلٌٍ رَ ٗظزؼٚ ٝال حُش٤طخٕ ٖٓ ٗلٌٍ كظ٠ ٣٘لؼْٜ ُٖ كبٗٚ ٓٞطٚ رؼي

 ٕك٢ ٣ٔظَٔٝح ُٖٝ ٝحػزظ٢ آًٝى اًح ه٣ٞش ط٤ٌٖٗٞ كبٗي ًُي ػِٔض ،اًح ػؼ٤ل٤ٖ ٝحُـٖ حُش٤طخٕ أ 

 .حأله٣ٞخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ٣لَٕٝ ألْٜٗ رَري ٝٝحػوش ه٣ٞش ٢ًٗٞ ، ػؼلٚ ألْٜٗ ا٣ٌحثي

 ٕ٤ٌٕٓٞ كبٗٚ ٝحطزؼظٚ حٓظ٣َٔض اًح ألٗي ٓؼٚ طٔظ١َٔ إٔ ،حك١ٌٍ ٣ٝـ٣ٞي ٣ـَى حُش٤طخٕ أ ٖٓ 

 .ٓ٘ي ٣َٜٝد ٣لَ كظ٠ حُزيح٣ش ٖٓ حىك٣َٚ رَ ػ٤ِي حُش٤طخٕ طِٔط٢ كال أ٤ُٝخءى

 ٝأًِٜخ ٝحُوٞص ٝحُؼَٔ حُِلخء ٓٞحء كٞحثي ك٤ٜخٝ ؿ٤ٔؼٜخ ٓزخًٍش ك٢ٜ ٗلؼٜخ ك٢ حُ٘وِش ٓؼَ ٢ًٗٞ 

 رخٓظَٔحٍ ػطخءى ٣ٌٕٝٞ ؿ٤َى ٝط٘لؼ٤ٖ ٗلٔي ط٘لؼ٤ٖ ٓزخًٍشٜخ ٓؼِ ك٢ٌٗٞ حُؼخّ ؽٞحٍ ىحثْ ٝػَٔٛخ

 .كؼِٚ ٝحٓغ ٖٓ هللا ٗٔؤٍ ، ٓظؼي١ ٝٗلغ ًؼ٤َ ه٤َ ًح ٣ٌٕٞ حُٔزخٍى كٌٜح ٣ٍِٝ ٝال ٣٘وطغ ال

 ٖٓ حُوِذ ٓالٓش ٖٓ كٌٜح رخُٔـلَس ُٚ حىػ٢ ػ٤ِي أهطؤ أٝ أكي ظِٔي كبًح رخإلكٔخٕ هخر٤ِٚ ا٤ُي ٢ٔ٣ء 

 ىكَ كبٗٚ ُٚ ىػٞط٢ ٝاًح حُٔئ٤ٖ٘ٓ ر٤ٖ حُظل٣َن ػ٠ِ ك٣َض ألٗٚ ٓ٘ي ك٤لَ ُِش٤طخٕ ىكَح ٝأ٣ؼخ

 ػظخ٢ٗ ٖٝٓ) هخٍ كبٗٚ حُٔالّ ػ٤ِٚ ربرَح٤ْٛ حهظيحء ك٤ٜخ ٝأ٣ؼخ .ٝٝٓٞٓظٚ أُٙ ػٖ ٝا٣وخكٚ ُِش٤طخٕ

 .ػ٤ِْٜ ٣يع ُْٝ ٝحَُكٔش رخُٔـلَس ُْٜ ىػخ(ٍك٤ْ ؿلٍٞ كبٗي

 ًخٕ حُظالس ٣و٤ْ كٖٔ ، ٝحٌُخكَ حُٔئٖٓ ر٤ٖ طل٣َن ٝرٜخ حُي٣ٖ أٓخّ ك٢ٜ حُظالس ػْ حُظالس ػْ حُظالس 

 ػِٔٚ كٔي كٔيص ٝاًح حُزخه٢ ػِٔٚ طِق طِلض اًح حُؼزي ػ٤ِٚ ٣لخٓذ ٓخ أٍٝ ُي٣٘ٚ، ك٢ٜ ٓو٤ٔخ

 .حُزخه٢

 حُيػخء-حُيػخء-حُيػخء– ٍرٌْ حىػٞح . حُٔٔخء ك٢ ٝال حألٍع ك٢ ش٢ء ٣ؼـِٙ ال ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ هللا 

 حإلٗـخد ٖٓ ح٤ُؤّ ٝرؼي حٌُزَ رؼي ح٣ٌٍُش حُٔالّ ػ٤ِٚ ارَح٤ْٛ ٍُم ، كخ١ٌُ هللا ربًٕ حألػخؿ٤ذ ٣لؼَ

 ٌٓش، ٝح١ٌُ ك٢ ٓٞؿٞىس حُؼخّ ؽٞحٍ حُؼَٔحص ًَ ٖٓ ا٤ُٚ ٣ـز٠ حٍُِع ١ً ؿ٤َ حُٞحى١ ؿؼَ ٝح١ٌُ

 ٝؿ٤ٔغ ٝحُ٘زخص ٝحُل٤ٞحٕ حإلٗٔخٕ رؤٓ٘ٚ آٓ٘خ حُز٤ض ؿؼَ ٝح١ٌُ ا٤ُٚ ط١ٜٞ حُ٘خّ أكجيس ؿؼَ

 .  ُي ٣ٔظـخد ٝطوي٣َٙ ٝربًٗٚ حُيػخء كوؾ ط٣َي٣ٖ ٓخ ػ٠ِ ٓزلخٗٚ حُٔٞؿٞىحص، هخىٍ
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مـــــيـــــراهــــإب ســــورة  

 المنبسبت بٍن افتتبحٍت السىرة وخبتمتهب:

ر٤ٖ حكظظخك٤ش حٍُٔٞس ٝهخطٔظٜخ ٓ٘خٓزش ه٣ٞش اً ك٢ ٤ًِٜٔخ ىػٞس ُِظٞك٤ي، ٝهي ؿخء ٌٛح حالٍطزخؽ اُِحٓخً ُِلـش،    

ؿِلض ر٤ٔخؽ حُظٞك٤ي هلل طٔخٓخً ًبكخؽش ًٍَٝص ُظٌٕٞ أرِؾ ك٢ حُظلي١ ٝحُٞػي ٝحُٞػ٤ي، ًؤٕ حٍُٔٞس هي 

 حُٔٞحٍ رخُٔؼظْ.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الحـجر ســــــىرة

 

 بٍه ٌدي السىرة:

 َُوَل  : ) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ آ٣برٜب ٖٙٔ اُِلظخ ٛنٙ ُٞهٝك ٝمُي اُؾغو ٍٞهح اَُٞهح ٛنٙ ر٠َٔ نَّةَ  َٝ ًَ 

َؾبة    ٕ وِ  أَ ُ ِؾغ  َٖ  ا ٤ِِ ٍَ و   ٔ  ُ  هّٞ صٔٞك رٌَ٘ٚ ًبٗذ ٝاُْبّ أُ٘ٞهح أُل٣٘خ ث٤ٖ ٝاك اٍْ ٝاُؾغو( ( 08) ا

 ُوُٞٚ اُؾغو٣خ اُغجبٍ ٖٓ ث٤ٞرْٜ ٣٘ؾزٕٞ ًبٗٞا ٧ْٜٗ االٍْ ثٜنا أٌُبٕ ٛنا ٝر٤َٔخ اَُالّ ػ٤ِٚ ٕبُؼ

ا: ) رؼب٠ُ بٗٞ  ًَ َٝ  َٕ ٘ ِؾزٞ  َ٣  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِ٘ ِٓ , اٌُؼجخ ًؾغو ثبُؾغبه ٓؾبٛخ ًبٗذ ٧ٜٗب ٝأ( ( 08) آ

 .ث٤ٜ٘ٔب اُغٔغ ٖٓ ٓبٗغ ٝال

 ثبَُٞهح اُزؼو٣ق : 

o ٤ٌٓخ 

o ٖٓ أُضب٢ٗ 

o آ٣خ 99 آ٣برٜب ػلك  

o 51 رور٤جٜب 

o ٣ٍٞق ثؼل ٗيُذ  

 ّز٠ ك٢ هللا ُوٍَ ٝأٌُنث٤ٖ اُطـ٤بٕ ٖٓبهع ؽٍٞ اَُٞهح ٓؾٞه ٣لٝه : اَُٞهح ٓٞا٤ٙغ ٓؾٞه 

 .( ًلوٝا اُن٣ٖ ٣ٞك هثٔب)  ٝاُزٜل٣ل ثب٩ٗناه اَُٞهح اثزلأد ُٜٝنا ٝاُؼٖٞه ا٧ىٓبٕ

  :ثب٩عٔبع اُٜغوح هجَ اَُالّ اُٖالح ٤ٚػِ اُوٍٍٞ ػ٠ِ ٗيُذ,  ٤ٌٓخ ٍٞهح ٢ٛٝهذ ٗيٍٝ اَُٞهح 

 :  ا٥ر٤خ ا٣٥بد مُي ٖٓ اٍزض٠٘ أُلَو٣ٖ ثؼ٘ إٔ اال, 

َُوَل  : ) رؼب٠ُ هُٞٚ .5 َ٘ب َٝ  ٔ َٖ  َػِِ ٤ ِٓ زَو ِل  َ  ٔ  ُ ْ   ا  ٌ ٘ َُوَل   ِٓ َ٘ب َٝ  ٔ َٖ  َػِِ زَؤ ِفِو٣  َ  ٔ  ُ  ( ( 82) ا

َُوَل  : ) رؼب٠ُ هُٞٚ .8 ج ًؼب آر٤َ َ٘بىَ  َٝ ٍَ  َٖ ضَب٢ِٗ ِّٓ َٔ  ُ َٕ  ا آ ُ و و  ا َٝ  َْ ُ َؼِظ٤  ( (08) ا

ب: ) رؼب٠ُ هُٞٚ .3 َٔ ُ َ٘ب ًَ َٖ  َػ٠َِ أََٗي ٤ ِٔ َِ زَ و   ٔ  ُ  ( (98) ا

, ٓل٤ٗخ ٝأٜٗب اُلبرؾخ ٢ٛ أُؼ٠٘ إٔ ٖٓ اُؾَٖ ػٖ عبء ٓب ػ٠ِ كج٘بء اُضب٤ٗخ ا٣٥خ اٍزض٘بء ٝأٓب

 .هبُٞٙ ُٔب ٝعٚ كال ٤ٌٓخ أٜٗب ٝا٧ٕؼ

, أُل٣٘خ ٣ٜٞك ثْٜ أُوٖٞك ٝإٔ اٌُزبة ثؤَٛ أُوز٤َٖٔ رل٤َو ػ٠ِ كج٘بء:  اُضبُضخ ا٣٥خ اٍزض٘بء ٝأٓب

 .ا٤َُبم ٓغ رالإٓٚ ػلّ ٖٓ ٤ٍؤر٢ ُٔب ثبَٛ ٝٛٞ

 ٙك٤ٜب ٗبٍـ ٝال َٓ٘ٞؿ ال ٓؾٌٔخ ثغِٔزٜب اَُٞهح ٛن. 

 

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة 

٢ٛٝ ٍٞهح اثوا٤ْٛ ػ٤ِٚ اُٖالح –ٝعٚ اُِٖخ ث٤ٖ اكززبؽ٤خ ٍٞهح اُؾغو ٝفبرٔخ اَُٞهح اُز٢ هجِٜب    

َّ  اثوا٤ْٛ ك٢ ٕٝق ٣ّٞ اُو٤بٓخ " حٛٞ: أٗٚ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُٔب هبٍ ك٢ فبرٔخ ٍٞه -ٝاَُالّ  ٞ َ٣   ٍ ٗ   ر جَلَّ َه   ا٧ 

ِٗ  َؿ٤ وَ  َه  اد   ا٧  َٝ ب َٔ ََّ اُ ٝاۖ   َٝ ثََوى  َٝ  ِ اِؽلِ  لِِلَّ َٞ  ُ ُ وََّٜبهِ  ا رََوٟ﴾  20﴿  ا َٝ  َٖ ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ ئِن   ا َٓ  ٞ َ٣  َٖ ٤ِٗ وَوَّ لَبكِ  ك٢ِ ٓ   ٕ َ  ا٧ 
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رــجـحـــال ســــــورة  

﴿29 ﴾  ْ َواث٤ِِٜ   ٍَ   ٖ ِٓ   ٕ ٠َْ   هَِطَوا ـ  رَ َٝ   ْ  َٜٛٞ ع  ب [, هبٍ ٛ٘ب: "18-20" ]اثوا٤ْٛ: ﴾ 18﴿  اَُّ٘به   ٝ  َٔ ثَ ك   ه  َٞ َ٣  َٖ  اَُِّن٣

ٝا لَو  ًَ   ٞ ا َُ بٗٞ  ًَ  َٖ ٤ ِٔ ِِ  َ " كؤفجو إٔ أُغو٤ٖٓ أُنًٞه٣ٖ اما ٛبٍ ٌٓضْٜ ك٢ اُ٘به ٝهأٝا ػٖبح  ﴾ 8﴿  ٓ 

 هل أفوعٞا ٖٓ اُ٘به رٔ٘ٞا ُٞ ًبٗٞا ك٢ اُل٤ٗب ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ.أُئ٤ٖ٘ٓ أُٞؽل٣ٖ 

 

 المىبسبت بٍه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

ٝعٚ أُ٘بٍجخ ث٤ٖ ٕٓٚٔٞ ٛنٙ اَُٞهح َُٞهح اثوا٤ْٛ اُز٢ هجِٜب إٔ ك٢ ٤ًِٜٔب ٕٝق َُِٔبٝاد ٝا٧هٗ,    

٤َِخ ُِوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػٔب ٝا٣واك عيء ٖٓ هٖخ اثوا٤ْٛ ػ٤ِٚ اَُالّ, ٝثؼ٘ هٖٔ اَُبثو٤ٖ, ر

 رؼوٗ ُٚ ٖٓ أمٟ هٞٓٚ ثزن٤ًوٙ ثٔب رؼوٗ ُٚ ا٧ٗج٤بء ٖٓ هجِٚ.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محبور السىرة:
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رــجـحـــال ســــــورة  

 (11( إلى اٌَت )1مه اٌَت )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ٍ٘خ هللا ػي ٝعَ ك٢ اهٍبٍ اُوٍَ: 51 – 5ا٣٥بد )أُوطؼخ اُٜغبئ٤خ اُؾوٝف ثٜنٙ اَُٞهح رلزؼ 

 ثؤْٜٗ اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٝؿ٤وْٛ هو٣ِ ٖٓ اٌُلبه ؽبٍ رؼب٢ُ هللا ث٤ٖ صْ ًٝالٓٚ اُووإ ُـخ ا٠ُ اّبهح ٢ٛٝ

 .اُغ٘خ ا٠ُ اُغ٘خ أَٛ ٕبه اما ٤َِٖٔٓ ًبٗٞا ُٞ ٣ٝزٕٔ٘ٞ ًلوْٛ ػ٠ِ ٤ٍ٘لٕٓٞ

 ٝعَ ػي هللا ٍ٘ٚ ث٤بٕ ٣زٖٚٔ أُوطغ ٛنا إٔ :٢ٛ اَُٞهح ثٔؾٞه أُوطغ ٛنا ٕٓٚٔٞ ٝػالهخ   

 ٣زؾلس اَُٞهح ٛنٙ ٝٓؾٞه, ثٜب ٝرٌن٣جْٜ اُ٘بً ٝا٣ٔبٕ ٝاُوٍبالد اُوٍَ اهٍبٍ ك٢ رزقِق ال اُز٢

 .ُِؼ٤بٕ ظبٛو ثٔؾٞهٛب أُوطغ ٛنا ِٕخ ٝٝعٚ, اُوٍَ ًنثٞا اُن٣ٖ اُ٘بً ٖٓ اُطبئلخ رِي ػٖ

 ( 81 – 51ا٣٥بد )ًبٕ اُوٍَ اهٍبٍ ك٢ رزقِق ال اُز٢ ٍ٘زٚ ا٧ٍٝ أُوطغ ك٢ ٍجؾبٗٚ هللا ث٤ٖ ُٔب 

 ٣ؼوٗ اُضب٢ٗ أُوطغ عبء ٛنا اعَ ٖٝٓ,ك٤ٜب ٝٓب اُلػٞح ٕلم ث٤بٕ ػ٤ِْٜ اُؾغخ أهبٓٚ ٖٓ الثل

 .رٌن٣جْٜ ػٖ ٣ؼٞكٕٝ ُؼِْٜ هللا ا٠ُ ٓوعؼٚ ٢ّ ًَ ٝإ ٗظبٓٚ ٝكهٚ إٌُٞ ك٢ هللا آ٣بد ثؼ٘

 أَُبء ك٢ هللا آ٣بد ثؼ٘ ٣ؼوٗ أُوطغ ٛنا إٔ :٢ٛ اَُٞهح ثٔؾٞه أُوطغ ٛنا ٝػالهخ   

 .ٝعَ ػي هللا ا٠ُ ٓوعؼٚ ٢ّء ًَ ٝإ ,ثؾٌٔزٚ ُنُي ٝرول٣وٙ, ث٤ٜ٘ٔب ٝٓب ٝا٧هٗ

 ( 35 – 81ا٣٥بد )إَٔ ٤ُج٤ٖ اُضبُش أُوطغ عبء اٌُبكو٣ٖ ػ٠ِ اُؾغخ ٍجؾبٗٚ هللا هبّ إٔ ثؼل 

 ػ٤ِْٜ اُؾغخ ه٤بّ ٖٓ اُوؿْ ػ٠ِ, اث٤ٌِ ٖٝٓلهٛب رٌن٣جْٜ ا٠ُ كؤكد ثبٌُبكو٣ٖ ُؾوذ اُز٢ اُـٞا٣خ

 .اُؼجٞك٣خ ٢ٛ اُٜلا٣خ ٝإَٔ, ٗبظو٣ْٜ أٓبّ ا٧كُخ ٝٝٙٞػ

, اُجْو٣خ هٖٚ ٤ُؼوٗ عبء أُوطغ ٛنا إ : ٢ٛ اَُٞهح ثٔؾٞه أُوطغ ٛنا ٕٓٚٔٞ ٝػالهخ   

 ك٢ ٝاُـب٣ٖٝ أُٜزل٣ٖ ٤ٖٓٝو, ٝأٍجبثٜب روًجٜب ك٢, ؿٟٞ ٖٓ ٝؿٞا٣خ اٛزلٟ ٖٓ ٛلا٣خ ٝإَٔ

 .اُو٤بٓخ ث٤ّٞ أُزٔضِخ اُٜ٘ب٣خ

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 :اُز٤ٜٔل 

 ًبٗٞا ؟ ٣ٌَٕ٘ٞ ًبٗٞا كؤ٣ٖ ٝرٌجوْٛ ٝثغجوٝرْٜ أعَبكْٛ ثوٞح آزبىٝا صٔٞك هج٤ِخ ْٝٛ ٕبُؼ هّٞ   

 ٛنٙ ك٢ ٓقِلٕٝ ًٝؤْٜٗ ٤ٌَُ٘ٞٛب اُغجبٍ ٣٘ؾزٕٞ أّلاء ًبٗٞا . ٝاُْبّ أُل٣٘خ ث٤ٖ ثبُؾغو ٣ٌَٕ٘ٞ

 ٝهذ ك٢ اُؼناة ٤ٕؾخ عبءرْٜ ٓطٔئ٤ٖ٘ إٓٓ٘ٞ ْٛ ب٤٘ٔكج ك٘بء ٝال ٓٞد ٣ؼزو٣ْٜ ال اُل٤ٗب اُؾ٤بح

  . اُٖجؼ

 .( اُؾغو)  ٣ٌَٕ٘ٞ ًبٗٞا اُن١ أٌُبٕ ثبٍْ اَُٞهح ك٤َٔذ اُؾغو ك٢ ٣ٌَٕ٘ٞ ًبٗٞا امٝ   

  "ػٜ٘ب اُؾل٣ش ٍجن أُوطؼخ اُؾوٝف"  اُو  

  "ٓج٤ٖ ٝهوإٓ اٌُزبة آ٣بد رِي " 

ِ يَ : " ُٚ ٓبكؽب, ٌُزبثٚ ٓؼظٔب - رؼب٠ُ ٣وٍٞ    ٌِزَبةِ  آ٣َبد   رِ  ُ , أُؼب٢ٗ أؽَٖ ػ٠ِ اُلاُخ ا٣٥بد: أ١"  ا

 . أُطبُت ٝأكَٚ

  "  ٕ آ ه و  َٝ   ٖ ج٤ِ  .أُوٖٞك ػ٠ِ ٝأكُٚ, ٝأٝٙؾٚ ُلع ثؤؽَٖ, ُِؾوبئن"  ٓ 

343



 

6 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ اُ٘ؼٔخ ٛنٙ روبثَ ٤ًق   

 كؤٓب .ٝاَُوٝه ٝاُلوػ, ثبُوجٍٞ ٝرِو٤ٚ ُؾٌٔٚ ٝاُز٤َِْ, ا٤ُٚ االٗو٤بك, اُقِن ػ٠ِ ٣ٞعت ٓٔب ٝٛنا   

 .اُٚب٤ُٖ أٌُنث٤ٖ ٖٓ كبٗٚ, ثٜب ٝاٌُلو, ثوكٛب اُؼظ٤ٔخ اُ٘ؼٔخ ٛنٙ هبثَ ٖٓ

 ؟ َِٕٓٔٞ أْٜٗ اٌُلبه ر٠٘ٔ ٓز٠  

, اُـطبء ٣ٌْ٘ق ؽ٤ٖ ٝمُي, ٧ؽٌبٓٚ ٓ٘وبكٕٝ: أ١, َِٕٓٔٞ أْٜٗ ٣زٕٔ٘ٞ, ٝهذ ػ٤ِْٜ ٤ٍؤر٢   

 كبد ٝهل, َِٕٓٔٞ أْٜٗ ٣زٕٔ٘ٞ, ًِٜب ا٥فوح أؽٞاٍ ك٢ كبْٜٗ أُٞد ٝٓولٓبد, ا٥فوح أٝائَ ٝرظٜو

 .ٓـزوٕٝ اُل٤ٗب ٛنٙ ك٢ ٌُْٜٝ٘. ا٩ٌٓبٕ ٝهذ

  "ْٛ٣ؼِٕٔٞ كَٞف ا٧َٓ ٣ِْٜٜٝ ٣ٝزٔزؼٞا ٣ؤًِٞا مه " 

    "  ْ  ٛ ا َمه   ِٞ  ً ٞا ٣َؤ  زَّؼ  َٔ ٣َزَ ْ  "  ثِنارْٜ"  َٝ ِٜ ِٜ  ِ  ٣ َٝ   َ َٓ َ  ػٖ ك٤ِٜ٤ْٜ, اُل٤ٗب ك٢ اُجوبء ٣ئِٕٓٞ: أ١"  ا٧ 

فَ . " ا٥فوح  ٞ ََ َٕ  كَ ٞ  ٔ َِ  ٣ـزوٝا ٝال, ػ٤ِْٜ فَواٗب مٛجذ أػٔبُْٜ ٝإٔ, ثبَٛ ػ٤ِٚ ْٛ ٓب إٔ"  ٣َؼ 

 .ا٧ْٓ ك٢ ٍ٘زٚ, ٛنٙ كبٕ, رؼب٠ُ هللا ثبٜٓبٍ

  "ب َٓ َ٘ب َٝ  ٌ َِ ٛ ٖ   أَ ٣َخ   ِٓ ََُٜب ااِلَّ "  ُِؼناة َٓزؾوخ ًبٗذ"  هَو  ّ   ًِزَبة   َٝ  ِٞ ؼ   .٩ٛالًٜب ٓوله"  َٓ

  "ب جِن   َٓ  َ ٖ   رَ خ   ِٓ َّٓ ب أََعََِٜب أ  َٓ َٝ  َٕ ٝ زَؤ ِفو   َ  .رؤفو ٝإ, أصوٛب ٝهٞع ٖٓ ثل ال كبُنٗٞة, ٝاال"  ٣َ

 ؟ ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ اُوٍٍٞ أٌُنثٕٞ ارْٜ ثٔبما  

"  اُنًو ػ٤ِٚ ٗيٍ اُن١ أ٣ٜب ٣ب: " ٍٝقو٣خ اٍزٜياء, ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ ُٔؾٔل أٌُنثٕٞ هبٍ   

 .هُٞي ُٔغوك, آثبءٗب ػ٤ِٚ ٝعلٗب ٓب ٝٗزوى, ٍ٘زجؼي أٗب رظٖ ام"  ُٔغٕ٘ٞ اٗي"  ىػٔي ػ٠ِ

 ؟ ٕلهٚ ٩صجبد ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ اُوٍٍٞ ٖٓ أٌُنث٤ٖ ِٛجٚ ُن١ا ٓب  

 رؤد ُْ كِٔب"  اُٖبكه٤ٖ ٖٓ ً٘ذ إ"  ثٚ عئذ ٓب ثٖؾخ ُي ٣ْٜلٕٝ"  ثبُٔالئٌخ رؤر٤٘ب ٓب ُٞ"    

 . ٝاُغَٜ اُظِْ أػظْ ٖٓ ٝٛنا. ثٖبكم كَِذ, ثبُٔالئٌخ

o ٝؽَٖ, ٣قزوٛب ُْ اُز٢, ا٣٥بد ثزؼ٤٤ٖ ٝرؼ٘ذ هللا ػ٠ِ رغوإ ٛنا كبٕ, كظبٛو, اُظِْ أٓب 

 . ثٚ عبء ٓب ٕؾخ ػ٠ِ اُلاُخ, اٌُض٤وح ا٣٥بد ٖٓ, ثلٜٝٗب ٝاُجوٛبٕ أُوٖٞك

o ٓٚورْٜ ٖٓ ِٖٓؾزْٜ عِٜٞا كبْٜٗ, اُغَٜ ٝأٓب . 

 َٛ ؟ ُْٜ ف٤و أُالئٌخ ر٘يٍ ك٢  

 ُْ ٖٓ ػ٠ِ آٜبٍ ال اُن١ ثبُؾن اال أُالئٌخ هللا ٣٘يٍ ال ثَ, ُْٜ ف٤و, أُالئٌخ اٗياٍ ك٢ ك٤ٌِ   

 . ُٚ ٣ٝ٘ول ٣زجؼٚ

  "ث٤ِٜٖٔٔ: أ١"  ٓ٘ظو٣ٖ"  ٣ئٓ٘ٞا ُٖٝ, ٣ئٓ٘ٞا ُْ إ, أُالئٌخ ر٘يٍ ؽ٤ٖ: أ١"  اما ًبٗٞا ٝٓب .

 ٛٞ ٝاٗٔب, أ٣ل٣ْٜ ك٢ ٤ٌُ ا٣٩ٔبٕ كبٕ. ٝاُلٓبه ثبُٜالى ٧ٗلَْٜ رؼغ٤ال, أُالئٌخ ٩ٗياٍ ِٛجْٜ كٖبه

 . هللا ث٤ل

 ؟ ُٚ ؽلظٚ ك٤ٌٕٞ اُووإ ثؾلع هللا ٝػل  

, اُٞاٙؾخ ٝاُلالئَ أَُبئَ ٖٓ, ٢ّء ٌَُ مًوٟ ك٤ٚ اُن١ اُووإٓ: أ١"  اُنًو ٗيُ٘ب ٗؾٖ اٗب"    

 . اٗياُٚ ٝثؼل, اٗياُٚ ؽبٍ ك٢: أ١"  ُؾبكظٕٞ ُٚ ٝاٗب. " اُزنًو أهاك ٖٓ ٣زنًو ٝك٤ٚ

o هع٤ْ ٤ّطبٕ ًَ اٍزوام ٖٓ, ُٚ ؽبكظٕٞ اٗياُٚ ؽبٍ كل٢ . 
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رــجـحـــال ســــــورة  

o أُلبظٚ هللا ٝؽلع, أٓزٚ هِٞة ك٢ ٝاٍزٞكػٚ, هٍُٞٚ هِت ك٢ هللا أٝكػٚ اٗياُٚ ٝثؼل ٖٓ 

, ٓؼب٤ٗٚ ٖٓ ٓؼ٠٘ ٓؾوف ٣ؾوف كال. اُزجل٣َ ٖٓ, ٝٓؼب٤ٗٚ, ٝاُ٘ؤ ٝاُي٣بكح, ك٤ٜب اُزـ٤٤و

 . أُئ٤ٖ٘ٓ ػجبكٙ ػ٠ِ ٝٗؼٔٚ هللا آ٣بد أػظْ ٖٓ ٝٛنا. أُج٤ٖ اُؾن ث٤ٖ ٖٓ ُٚ هللا ٝه٤٘ اال

o ٖٓٝ ٚ٣غزبؽْٜ ػلٝا ٣َِٜ ٝال, أػلائْٜ ٖٓ أِٛٚ ٣ؾلع هللا إٔ: ؽلظ. 

 ؟ هٞٓٚ رٌن٣ت ٕٝجوٙ ػ٠ِ ٗج٤ٚ ٍجؾبٗٚ هللا ٠ٍِ ثٔبما  

 ُٝول: " أُب٤ٙخ ٝاُووٕٝ اُقب٤ُخ ا٧ْٓ كأة ٛنا ٣يٍ ُْ: أُْوًٕٞ ًنثٚ ام ُ٘ج٤ٚ رؼب٠ُ ٣وٍٞ   

 .هٍالً , ٝعٔبػزْٜ كوهْٜ :أ١"  ا٤ُٝ٧ٖ ٤ّغ ك٢ هجِي ٖٓ أهٍِ٘ب

  "٣َزٜيئٕٞ ثٚ ًبٗٞا اال"  ٝاُٜلٟ اُؾن ا٠ُ ٣لػْٞٛ"  هٍٍٞ ٖٓ ٣ؤر٤ْٜ ٝٓب  . " 

  "ٝاُجٜذ اُظِْ ٕٝلْٜ اُن٣ٖ: أ١"  أُغو٤ٖٓ هِٞة ك٢"  اُزٌن٣ت ٗلفَ: أ١"  ٌَِٗٚ ًنُي ,

 ثبالٍزٜياء ٝهٍِْٜ, ٧ٗج٤بئْٜ ٓؼبِٓزْٜ ٝرْبثٜذ, ٝاُزٌن٣ت ثبٌُلو هِٞثْٜ رْبثٜذ ُٔب ػبهج٘بْٛ

, ك٤ْٜ هللا ػبكح: أ١"  ا٤ُٝ٧ٖ ٍ٘خ فِذ ٝهل ثٚ ٣ئٕٓ٘ٞ ال: " هبٍ ُٜٝنا, ا٣٩ٔبٕ ٝػلّ ٝاَُقو٣خ

 . ًٝبثوٝا ٣ئٓ٘ٞا ُْ, ػظ٤ٔخ آ٣خ ًَ عبءرْٜ ُٝٞ: أ١ .هللا ثآ٣بد ٣ئٖٓ ُْ ٖٓ ثبٛالى

  "ُٞٝ ُوبُٞا, ثؤٗلَْٜ ػ٤بٗب, ٣ْٝبٛلٝٗٚ, ك٤ٚ ٣ؼوعٕٞ كٖبهٝا"  أَُبء ٖٓ ثبثب ػ٤ِْٜ كزؾ٘ب - ٖٓ 

 ؽز٠, ٝؿْبٝح ٌٍو إٔبثٜب: أ١"  أثٖبهٗب ٌٍود اٗٔب"  -: ا٣٥خ ُٜنٙ ٌٓ٘و٣ٖ, ٝػ٘بكْٛ ظِْٜٔ

 ثْٜ ِٕٝذ ٝهّٞ. ٍؾو ٛنا ثَ, ثؾو٤وخ ٛنا ٤ٌُ: أ١"  َٓؾٞهٕٝ هّٞ ٗؾٖ ثَ"  ٗو ُْ ٓب هأ٣٘ب

 . هعبء ٝال ك٤ْٜ ٓطٔغ ال كبْٜٗ, ا٩ٌٗبه ٛنا ا٠ُ اُؾبٍ

 ؟ ٢ٛ كٔب اُؾن ٖٓ اُوٍَ ثٚ عبءد ٓب ػ٠ِ اُلاالد ٣٥بد هللا ا مًو  

 " . ثواىه٤ٖ"  ا٠ُ"  ثوٝعب أَُبء ك٢ عؼِ٘ب ُٝول: " كوبٍ   

o ٍٞٗغٞٓب: أ١"  ثوٝعب أَُبء ك٢ عؼِ٘ب ُٝول: " ثقِوٚ ٝهؽٔزٚ اهزلاهٙ ًٔبٍ ٓج٤٘ب - رؼب٠ُ ٣و 

 . ٝاُجؾو اُجو ظِٔبد ك٢ ثٜب ٣ٜزلٟ اُؼظبّ ٝا٧ػالّ, ًب٧ثواط

o  "اُؼغ٤جخ ٝا٤ُٜئخ, اُج٢ٜ أُ٘ظو ٛنا َُِٔبء ًبٕ ُٔب, اُ٘غّٞ ُٞال كبٗٚ" ,  ُِ٘بظو٣ٖ ٝى٣٘بٛب .

 .ثبه٣ٜب ػ٠ِ, ثٜب ٝاالٍزلالٍ, ٓؼب٤ٜٗب ك٢ ٝاُ٘ظو, ك٤ٜب اُزؤَٓ ا٠ُ اُ٘بظو٣ٖ ٣لػٞ ٓٔب ٝٛنا

o  "أَُبء كجو٤ذ, اُضٞاهت اُْٜت أرجؼزٚ, أَُغ اٍزوم اما"  هع٤ْ ٤ّطبٕ ًَ ٖٓ ٝؽلظ٘بٛب ,

 .ا٥كبد ٖٓ, ٓٔ٘ٞػب ٓؾوٍٝب, ٝثبٜٛ٘ب, ا٤ُ٘واد ّٞغثبُ٘ ٓغٔال, ظبٛوٛب

o  "ثقل٤خ, أَُغ ا٤ُْب٤ٖٛ ثؼ٘ ٣َزوم هل, ا٧ٝهبد ثؼ٘ ك٢: أ١"  أَُغ اٍزوم ٖٓ اال 

 . ٝافزالً

o  "ٚ٣ِٕٜٞب إٔ هجَ, اُْٜبة أكهًٚ كوثٔب. ٣قجِٚ أٝ, ٣وزِٚ, ٤٘ٓو ث٤ٖ: أ١"  ٓج٤ٖ ّٜبة كؤرجؼ 

 ٣لهًٚ إٔ هجَ, ٤ُٝٚ ا٠ُ أُوبٛب ٝهثٔب. ا٧هٗ ػٖ أَُبء فجو ك٤٘وطغ, ٤ُٝٚ ا٠ُ ا٤ُْطبٕ

 .أَُبء ٖٓ ٍٔؼذ اُز٢ أٌُِخ ثزِي ٣َٝزلٍ. ًنثخ ٓبئخ ٓؼٜب ٣ٌٝنة ٜٔبؼك٤ٚ, اُْٜبة

o  "ٗاالٓزلاك ٖٓ, ًِٜب ٝاُؾ٤ٞاٗبد ا٥ك٤ٕٓٞ ٣زٌٖٔ, ٍؼخ ٍٝؼ٘بٛب أ١"  ٓلكٗبٛب ٝا٧ه 

 . ٗٞاؽ٤ٜب ك٢ ٝإٌَُٞ, أهىاهٜب ٖٓ ٝاُز٘بٍٝ, ثؤهعبئٜب

o  "ريٍٝ إٔ ٝرضجٜب, ر٤ٔل إٔ, هللا ثبمٕ ا٧هٗ رؾلع, ػظبٓب عجبال: أ١"  هٝا٢ٍ ك٤ٜب ٝأُو٤٘ب . 

o  "ث٤ٖ ٓب, ٝاُجالك اُؼجبك ا٤ُٚ ٣ٚطو, ٓزوّٞ ٗبكغ: أ١"  ٓٞىٕٝ ٢ّء ًَ ٖٓ ك٤ٜب ٝأٗجز٘ب 

 .ٝأُؼبكٕ, اُ٘جبد ٝأٗٞاع, ا٧ّغبه ٝإٔ٘بف, ٝأػ٘بة, ٗق٤َ
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o  "ٝاُؾوف أٌُبٍت أٗٞاع ٖٝٓ, أُب٤ّخ ٖٝٓ, اُؾوس ٖٓ"  ٓؼب٣ِ ك٤ٜب ٌُْ ٝعؼِ٘ب . 

o  "ٖٓٝ ْ٤ٌُٝ, ٖٝٓبُؾٌْ, ُ٘لؼٌْ, ٝأٗؼبّ, ٝآبء ثؼج٤ل ػ٤ٌِْ أٗؼٔ٘ب: أ١"  ثواىه٤ٖ ُٚ َُز 

 .ثؤهىاهٜب ٝرٌلَ, ا٣بٛب هللا فٌُْٞ ثَ, هىهٜب ػ٤ٌِْ

  "ٕٓؼِّٞ ثوله اال ٗ٘يُٚ ٝٓب فيائ٘ٚ ػ٘لٗب اال ٢ّء ٖٓ ٝا " 

 ٣ٝٔ٘غ, ٣ْبء ٖٓ ٣ؼط٢, ث٤لٙ كقيائٜ٘ب. هللا اال أؽل ٣ٌِٜٔب ال, ا٧هلاه ٝإٔ٘بف ا٧هىام ع٤ٔغ: أ١   

 . اُٞاٍؼخ ٝهؽٔزٚ ؽٌٔزٚ ثؾَت, ٣ْبء ٖٓ

  "ب َٓ َٝ    ُٚ َيِّ  . ٝؿ٤وٙ ٓطو ٖٓ, ٢ّء ًَ ٖٓ أُوله: أ١"  ٗ٘ 

  " َّثِوََله   ااِل   ّ  ِٞ ؼ   .ٓ٘ٚ ٣٘ؤ ٝال, هللا هلهٙ ٓب ػ٠ِ ٣ي٣ل كال"  َٓ

 هللا ثبمٕ, أُبء, مُي ػٖ ك٤ْ٘ؤ. ا٧ٗض٠ اُنًو ٣ِوؼ ًٔب, اَُؾبة رِوؼ, اُوؽٔخ ه٣بػ, اُو٣بػ ٍٝقوٗب ,

 ٛٞ ٓب, ٝٙوٝهارْٜ ُؾبعبرْٜ ٓلفوا ا٧هٗ ك٢ ٣ٝجو٠, ٝأهْٜٙ, ٝٓٞا٤ّْٜ, اُؼجبك هللا ك٤َو٤ٚ

 . ٝهؽٔزٚ هلهرٚ ٓوز٠ٚ

  "ب َٓ َٝ   ْ ٗ ز  َٖ  َُٚ   أَ  ك٢ ٣٘بث٤غ ٣ٌَِٝٚ, ٌُْ ٣قيٗٚ هللا ٌُٖٝ. ٝاكفبهٙ فيٗٚ ػ٠ِ ٌُْ هلهح ال: أ١"  ثَِقبِى٤ِٗ

 .ا٤ٌُْ ٝاؽَبٗب, ثٌْ هؽٔخ, ا٧هٗ

  "اُؼلّ ٖٓ اُقِن ٣ؾ٢٤ اُن١, ُٚ ّو٣ي ال, ٝؽلٙ ٛٞ: أ١ " اُٞاهصٕٞ ٝٗؾٖ ٤ٔٗٝذ ٗؾ٢٤ ُ٘ؾٖ ٝاٗب ,

ٖ  "  هلهٛب اُز٢, ٥عبُْٜ ٤ٔ٣ٝزْٜ ٓنًٞهاً  ٤ّئب ٣ٌٞٗٞا ُْ إٔ ثؼل َٗؾ  َٝ  َٕ اِهصٞ  َٞ  ُ , ثؼي٣ي مُي ٤ٌُٝ. " ا

 ر٘ؤ ٓب ٣ٝؼِْ, ْٜٓ٘ ٝأَُزؤفو٣ٖ اُقِن ٖٓ أَُزول٤ٖٓ ٣ؼِْ رؼب٠ُ كبٗٚ, هللا ػ٠ِ ٓٔز٘غ ٝال

, عل٣لا فِوب ػجبكٙ ك٤ؼ٤ل, ٓؼغي ٣ؼغيٛب ال هلهرٚ, اُن١ ٝٛٞ. أعيائْٜ ٖٓ رلوم ٝٓب, ْٜٓ٘ ا٧هٗ

 . ا٤ُٚ ٣ٝؾْوْٛ

  "  َِّٚٗا   ْ ٤ٌِ ْ   َؽ  ف٤وا إ, ثؼِٔٚ ػبَٓ ًَ ٣ٝغبى١, ٓ٘بىُٜب ٣ٝ٘يُٜب, ٓٞاٙؼٜب ا٤ّ٧بء ٣ٚغ"  َػ٤ِِ

 .كْو ّوا ٝإ, كق٤و

 ٖٓ ؟ فِوٚ كٖٔٔ ا٩َٗبٕ فِن مًو اُز٢ هللا آ٣بد  

, مُي ٖٙٔ ٝك٢, اث٤ٌِ ػلٝٙ ٖٓ عوٟ ٝٓب, اَُالّ ػ٤ِٚ آكّ أث٤٘ب ػ٠ِ ٝاؽَبٗٚ ٗؼٔزٚ رؼب٠ُ ٣نًو   

َُوَل  : " رؼب٠ُ كوبٍ, ٝكز٘زٚ ّوٙ ٖٓ ُ٘ب اُزؾن٣و َٕ  َفَِو َ٘ب َٝ ب ََ  ٗ ِ ٖ  "  اَُالّ ػ٤ِٚ آكّ أ١"  ا٩  ِٓ   ٍ ب َٖ  ِ َٕ 

  ٖ ب   ِٓ َٔ ٕ   َؽ  ٞ٘  َ  ًٖٞد, ٕٝٞد ِِٕٖخ ُٚ ٕبه ؽز٠ فٔو ٓب ثؼل, ٣جٌ هل ٤ٖٛ ٖٓ: أ١"  - َٓ

 . اُلقبه

 ٌٓضٚ ٍٛٞ ٖٓ, ٝه٣ؾٚ ُٞٗٚ أُزـ٤و اُط٤ٖ, إَُٔ٘ٞ ٝاُؾٔؤ. 

 ؟ اُغٖ هللا فِن ٓٔب  

 " أَُّٞ ٗبه ٖٓ هجَ ٖٓ فِو٘بٙ ٝاُغبٕ" 

    " َّٕ ُ َغب ا ٖ   َفَِو َ٘بٙ  "  اث٤ٌِ: أ١ اُغٖ أثٞ: ٝٛٞ"  َٝ ِٓ   َ ٖ  "  آكّ فِن"  هَج  ِّ  َٗبهِ  ِٓ ٞ  ٔ ََّ  ٖٓ: أ١"  اُ

 .اُؾواهح اُْل٣لح اُ٘به

 ؟ آكّ فِن ثؼل أُالئٌخ هللا أٓو ثٔبما  

ًوا َفبُِن   ا٢ِِّٗ: " ُِٔالئٌخ هبٍ آكّ فِن هللا أهاك كِٔب    َْ ٖ   ثَ ِٓ   ٍ ب َٖ  ِ َٕ   ٖ ب   ِٓ َٔ ٕ   َؽ  ٞ٘  َ ٣ زٚ    كَبَِما َٓ َّٞ ٍَ  "

ذ  "  ربٓب عَلا َٗلَق  َٝ  ِٚ ٖ   ك٤ِ ِٝؽ٢ ِٓ ٞا ه  َٖ  َُٚ   كَوَؼ  بِعِل٣  . هثْٜ أٓو كبٓزضِٞا"  ٍَ
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رــجـحـــال ســــــورة  

 َٛ ؟ هللا ٧ٓو أُالئٌخ اٍزغبة  

َغلَ "  ََ خ   كَ ٌَ اَلئِ َٔ  ُ ْ   ا   ِٜ  ً  َٕ ٞ ؼ  َٔ  رؼظ٤ٔب, ٝمُي, أؽل ْٜٓ٘ ٣زقِق ُْ أٗٚ ػ٠ِ ٤ُلٍ, رؤ٤ًل ثؼل رؤ٤ًل"  أَع 

 . ٣ؼِٔٞا ُْ ٓب ػِْ ؽ٤ش, ٥كّ ٝاًوآب, هللا ٧ٓو

 ؟ آكّ ٓغ ٩ث٤ٌِ ػلاٝح أٍٝ ٢ٛ ٓب   

ٌَ  ااِلَّ "  ٕ   أَث٠َ اِث ٤ِِ َٕ  أَ ٞ ٌ غَ  ٣َ َٓ  َٖ بِعِل٣ ََّ  .ٝمه٣زٚ ٥كّ ػلاٝرٚ أٍٝ ٝٛنا"  اُ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 (5) آ٣خ : 

o يَ  اُو) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ٝاُزؤف٤و اُزول٣ْ كالُخ ٝٓب ٝاُووإٓ؟ اٌُزبة ًِٔخ كالُخ ث٤ٖ اُلوم ٓب ِ  رِ

ٌِزَبةِ  آ٣ََبد    ُ ٕ   ا آَ ه و  َٝ   ٖ ج٤ِ ِ يَ  ٌٛ)ٝ( اُؾغو( 5) ٓ  ِٕ  آ٣ََبد   رِ آَ ُ و و  ًِزَبة   ا َٝ   ٖ ج٤ِ  ٝٓب( اَُ٘ٔ( 5) ٓ 

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ك٤ٜٔب؟ اُج٤ب٤ٗخ ٝأَُِبد ث٤ٜ٘ٔب االفزالف ٝعٚ

 هََوأ َٗبٙ   كَبَِما. )ٝػلٝإ ؿلوإ ٓضَ هوأ اُلؼَ ٖٓله اُِـخ ك٢ ا٧َٕ ك٢ ٢ٛ هوإٓ ًِٔخ   

آَٗٚ   كَبرَّجِغ   يٍ اُن١ ٌُِزبة ػِٔبً  اٍزؼِٔذ صْ( اُو٤بٓخ{ 50} ه و  ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ  اُوٍٍٞ ػ٠ِ أٗ 

 (.اُووإٓ) ٍِْٝ

 ٣طِن ٝأؽ٤بٗبً  ثبُقٜ, ٓزؼِن اٌُزبة ٧ٕ ًزبثبً  ٠َٔ٣ ٝأؽ٤بٗبً  اٌُزبثخ ٖٓ ك٢ٜ اٌُزبة أٓب   

ٍ ُْ( اٌُزبة أٗيٍ) ٣ قٜ   ُْ ٝإ اٌُزبة ػ٤ِٚ ي  يٍ ٝاٗٔب ٌٓزٞثبً  ٣٘   ٌٓزٞثبً  ًبٕ ٌُٝ٘ٚ ٓووٝءاً  أٗ 

ٍ إٔ هجَ أُؾلٞظ اُِٞػ ك٢  .  هللا هٍٍٞ ػ٠ِ ٣٘ي 

 ٣ٌٕٞ ثبٌُزبة ٣جلأ ػ٘لٓب ٣َزؼَٔ أٗٚ ك٤الؽع االٍزؼٔبٍ ٗبؽ٤خ ٖٓ أٓب اُِـخ ٗبؽ٤خ ٖٓ ٛنا   

 اُووإٓ ًِٔخ رنًو ال هل أٝ اُووإٓ مًو ٣زوكك ٓٔب ثٌض٤و أًضو اٌُزبة مًو اَُٞهح ك٢ ٣زوكك

 أٝ اٌُزبة أًضو اُووإٓ ًِٔخ مًو اَُٞهح ك٢ ٣زوكك ثبُووإٓ ٣جلأ ػ٘لٓب أٓب. اَُٞهح ك٢ ٓطِوبً 

 ك٢ ٣زوككإ ك٤ٌٞٗبٕ ٝاٌُزبة اُووإٓ اعزٔغ ٝاما اَُٞهح ك٢ ٓطِوبً  اٌُزبة مًو ٣وك ال هل

 . ٝاؽلح ُلظخ ٖٓ ثؤًضو ا٥فو ػٖ أؽلٛٔب ٣ي٣ل ال ثؾ٤ش روو٣جبً  ٓزَبٝ ثٌَْ اَُٞهح

 (8) آ٣خ : 

o بهثَ )  رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ اُج٤ب٤ٗخ أَُِخ ٓب  ك٢ اُجبء ثزقل٤ق( ٤َِٖٔٓ ًبٗٞا ُٞ ًلوٝا اُن٣ٖ ٣ٞك   َٔ

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ُِْي؟ أٜٗب ٓغ أُٞهق ٛنا ك٢ هثٔب اٍزقلاّ كالُخ ٝٓب ؟(هثٔب) ًِٔخ

ة   أٝالً      اُ٘ؾبح. ٝاُِـخ اُ٘ؾٞ ػِْ ك٢ ٓووه ٝٛنا اُزٌض٤و أٝ ُِزو٤َِ ٢ٛ ٝاٗٔب ُِْي ٤َُذ ه 

 ٢ٛ ٣وٍٞ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ٖٓ ًٝض٤و ُِزٌض٤و ٢ٛ ٣وٍٞ اُن١ ٤ٍج٣ٞٚ ٖٓ اثزلاء ا٧ٓو ٛنا ٣نًوٕٝ

 ٌُٖٝ ُِْي ٢ٛ ٣وٍٞ أؽل ال اُْي َٓؤُخ ك٢ ٤ٌُٝ ٝاُزو٤َِ اُزٌض٤و ث٤ٖ افزِلٞا ْٛ. ُِزٌض٤و

 أؿ هة ,(اُو٤بٓخ ٣ّٞ ػبه٣خ اُل٤ٗب ك٢ ًب٤ٍخ هة) اُؾل٣ش ٝك٢ اُزو٤َِ أٝ ُِزٌض٤و ٢ٛ ٣وُٕٞٞ

 ٝٛٞ ا٤َُبم ثؾَت ٢ٛ ٝه٤َ( أة ُٚ ٤ٌُٝ ُٓٞٞك هة أال) ُِزو٤َِ أٜٗب ه٤َ ٧ٓي, رِلٙ ُْ

 رٌٕٞ هل أُٚبهع ػ٠ِ رلفَ اُز٢( هل) ٓضَ ثٜب ٣و٢ٚ اُن١ ٛٞ ا٤َُبم ا٧هٞاٍ أهعؼ

ِٜيَ  رَوَِ تَ  ََٗوٟ هَل  ) اُزٌض٤و أٝ( اٌُنٝة ٣ٖلم هل) ُِزو٤َِ ع  بء ك٢ِ َٝ َٔ ََّ ( اُجووح( 522) اُ

ْ   هَل  ) ُِزٌض٤و, َِ ب ٣َؼ  َٓ   ْ ِٚ  أَٗز  ة  ) هبُٞا هَْ كبمٕ. رٌض٤و( اُ٘ٞه( 12) َػ٤َِ   هبُٞا ٝهَْ ُِزٌض٤و( ه 
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 ك٢ ٤َُذ ٢ٛٝ ُِزو٤َِ روك ٝهل ُِزٌض٤و روك ٝهل ٤ٍبهٜب ثؾَت ٢ٛ ٝهبُٞا ٝهلٞا ٝهَْ ُِزو٤َِ

 .                                                                                              اُْي

ة  ) ٢ٛ( هثٔب)     ٓزٞاروربٕ هواءربٕ ك٤ٜب إٔ ٣جو٠. ىائلح رٌٕٞ هل( ٓب) ٝ ىائل عو ؽوف( ه 

ب)ٝ( هثَٔب) ةَ ) ٖٓ آًل( هة  ) آًل اُزْل٣ل أُقللخ ٖٓ آًل أُْلكح(. هثٔ  ٕ   ٓضَ( ه   أُقللخ ا

  ٕ َُئِٖ) ٝاُقل٤لخ اُضو٤ِخ اُز٤ًٞل ٕٗٞ ٝٓضَ أُقللخ ٖٓ آًل اُضو٤ِخ ٝا َٝ   ْ َُّ   َ ب ٣َل َؼ َٓ   ٙ و   ٓ َّٖ  آ َغَ٘  َ  ٤َُ 

ٌ ًٞٗب َ٤َُ َٝ  َٖ ِّٓ  َٖ بِؿِو٣ َّٖ ً لد اَُغٖ أهاكد ُٔب( ٣ٍٞق( 38) اُ  ك٢ ٝفللذ اَُغٖ ػ٠ِ أ

ب. اُضب٤ٗخ  ٤َُِِٖٔٔ اُـِجخ اٌُلوح ٣وٟ ػ٘لٓب اُل٤ٗب ك٢ ٛنا ه٤َ ٗلٜٜٔب؟ ك٤ٌق هثَٔب ٖٓ آًل هثٔ 

 هَْ ك٤ٜب, اُ٘بً هؿجخ ثؾَت ٛنا ٤َِٖٔٓ ًبٗٞا ُٞ إٔ ٣زٕٔ٘ٞ ػ٤ِٜب ٣ؾِٖٕٞ اُز٢ ٝاُـ٘بئْ

ب) رؤر٢ ّل٣لح ك٤ٜب هؿجزٚ  اُل٤ٗب ك٢ اُواؿج٤ٖ ًَ رَْٔ كوواءربٕ( هثَٔب) أهَ هؿجزٚ ٝهَْ( هثٔ 

 هؿجزٚ ٖٝٓ ّل٣لح هؿجخ ُٚ ٖٓ ًِْٜ رِْْٜٔ اُوواءربٕ ه٤ِِخ هؿجخ ُٚ ٖٝٓ ّل٣لح هؿجخ ُٚ ٖٓ

 اٌُبكوٕٝ ك٤ز٠٘ٔ اُؼظ٤ٔخ ا٧عٞه إَُِٔٔٞ ٣ ؼط٠ ػ٘لٓب ا٥فوح ك٢ ٢ٛ هبٍ ٝهَْ. مُي كٕٝ

ب) رٌٕٞ. ا٤َُِٖٔٔ أعو هأٝا ٧ْٜٗ ر٤ْٜ٘ٔ ػ٠ِ رؤ٤ًل ٝٛ٘ب ٤َِٖٔٓ ًبٗٞا ُٞ  اُوواءح ٌُٖٝ( هثٔ 

 اُو٤َِ اُز٢٘ٔ ا٩ؽزٔبالٕ ٝٛنإ. اُوواءر٤ٖ ث٤ٖ رؼبهٗ ٝال ٓقللخ( هثَٔب) ػ٘لٗب أُؼزٔلح

ب) ا٣٥خ ك٢ ٝهكرب اُز٤ٖ اُوواءر٤ٖ ثبٍزقلاّ اال ػٜ٘ٔب ٣ ؼج و إٔ ٣ٌٖٔ ال اٌُض٤و ٝاُز٢٘ٔ  هثٔ 

 . ا٥فوح ٝك٢ اُل٤ٗب ك٢ أُٞاهق ع٤ٔغ ك٢ االؽزٔبالد ًَ كَْٔ( أُقللخ هثٔب)ٝ( ُْٔلكحا

 (1) آ٣خ : 

o كبَٙ.ك) اُؾغو؟ ٍٞهح آ٣خ ك٢ ٝرؤف٤وٛب اُ٘ؾَ ٍٞهح آ٣خ ك٢ ٣َزؤفوٕٝ رول٣ْ كالُخ ٓب 

 (اَُبٓوائ٠

ب) اُؾغو ٍٞهح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    جِن   َٓ  َ ٖ   رَ خ   ِٓ َّٓ ب أََعََِٜب أ  َٓ َٝ  َٕ ٝ زَؤ ِفو   َ  اٍزؼوٙ٘ب ٝاما(( 1) ٣َ

ٞ  ) رؼب٠ُ هبٍ اُ٘ؾَ ٍٞهح ك٢ أٗٚ ٗغل اَُٞهر٤ٖ ك٢ ا٣٥بد َُ ًَ  هللاَّ   ٣ َئاِفن   َٝ ْ   اَُّ٘ب ِٜ ِٔ  ِ ب ثِظ  َٓ 

ٖ   َػ٤َِ َٜب رََوىَ  ٖ   َكاثَّخ   ِٓ ٌِ َُ َٝ   ْ  ٛ و  َ   ا٠َُِ ٣ َئفِّ ٠ أََع ً ٔ ََ  ا٣٥خ ٛنٙ ك٢ ا٧عَ رؤف٤و ك٘بٍت(( 15( )ٓ 

 اُظبُْ ٝثقبٕخ ا٧عَ ثزؤف٤و ٣وؿجٕٞ اُ٘بً إ صْ اَُئاٍ ٓٞٙغ ا٣٥خ ك٢ ٣َزؤفوٕٝ رول٣ْ

ب) رؼب٠ُ هبٍ كول اُؾغو ٍٞهح ك٢ أٓب. أعِٚ ثزؤف٤و ٣وؿت َٓ َ٘ب َٝ  ٌ َِ ٛ ٖ   أَ ٣َخ   ِٓ ََُٜب ااِلَّ  هَو   ًِزَبة   َٝ

  ّ  ِٞ ؼ  ب( 2) َٓ جِن   َٓ  َ ٖ   رَ خ   ِٓ َّٓ ب أََعََِٜب أ  َٓ َٝ  َٕ ٝ زَؤ ِفو   َ ا) ثؼلٛب ٝهبٍ(( 1) ٣َ هَبُٞ  َب ٣َب َٝ ٍَ  اَُِّن١ أ٣َٜ   ٗ يِّ

 ِٚ و   َػ٤َِ   ً ٕ   اَِّٗيَ  اُنِّ  ٞ٘ غ  َٔ َُ (1 )  ٞ ب َُ خِ  رَؤ ر٤َِ٘ب َٓ ٌَ اَلئِ َٔ  ُ ٕ   ثِب ٘ ذَ  اِ  ً  َٖ ِٓ  َٖ بِكه٤ِ َّٖ ب( 8) اُ َٓ   ٍ َيِّ  ٘ٗ 

خَ  ٌَ اَلئِ َٔ  ُ ُ َؾنِّ  ااِلَّ  ا ب ثِب َٓ ا َٝ بٗٞ  َٖ ٓ   اًِما ًَ  أهاكٝا أُالئٌخ اٗياٍ ِٛجٞا ػ٘لٓب كٌؤْٜٗ(( 0) ٘ ظَِو٣

ّ إٔ كبهز٠ٚ ٧ٌِْٜٛ أُالئٌخ أٗيٍ ُٞ رؼب٠ُ ٧ٗٚ أعِْٜ اٍزؼغبٍ  آ٣خ ك٢( رَجن ٓب) ٣ ول 

ٍ   اُؾغو ٍٞهح  .ا٧عَ ٣َجوٞا إٔ أهاكٝا ًؤٗٔب ا٧عَ اٍزؼغِٞا أْٜٗ ػ٠ِ ٤ُل

 ٝٓب) ػ٠ِ( اعِٜب أٓخ ٖٓ رَجن ٓب) رول٣ْ إٔ ٗغل اُووإٓ ك٢ ا٣٥بد الؽظ٘ب ٝاما   

 .ٝاُؼوٞثخ ا٩ٛالى ٓوبّ ك٢ اال رؤد ُْ( ٣َزؤفوٕٝ

 (9) آ٣خ : 

o (اَِّٗب   ٖ ُ َ٘ب َٗؾ  َٕ  َػ٤َِ يَ  َٗيَّ آَ ُ و و  ٘ ِي٣اًل  ا  اُؾغو ٍٞهح آ٣خ ٝك٢( ػ٤ِي) رؼب٠ُ مًو ا٣٥خ ٛنٙ ك٢( رَ

ٖ   اَِّٗب) رؼب٠ُ هبٍ ُ َ٘ب َٗؾ  وَ  َٗيَّ  ً اَِّٗب اُنِّ َٝ   َُٚ  َٕ  ٍٞهح آ٣خ ك٢( ػ٤ِي) كالُخ كٔب(( 9) ََُؾبكِظٞ 

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ا٩َٗبٕ؟
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 ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُوٍٍٞ ا٠ُ ٓٞعٚ اٌُالّ إٔ ُٞعلٗب ا٣٥خ ٛنٙ ثؼل عبء ٓب ٗالؽع ُٞ   

جِو  ) ٝاُ٘ٞا٢ٛ ثب٧ٝآو  ٕ ِْ  كَب  ٌ اَل  َهثِّيَ  ُِؾ  ْ   ر ِطغ   َٝ  ٜ ٘ ب ِٓ ًٔ ٝ   آَصِ ًها أَ لٞ  ً وِ ( 82) ًَ ام  َٝ  َْ  ٍ  َهثِّيَ  ا

َوحً   ٌ ٤اًل  ث  ِٕ أَ َٝ (81 ) َٖ ِٓ َٝ  َِ ل   ا٤َُِّ  غ   ٍ ٚ   َُٚ   كَب جِّؾ  ٍَ ٣ِٞاًل  ٤َُ اًل  َٝ  رزؼِن أٓٞه ٝٛ٘بى(( 81) َٛ

 اُز٢ ا٣٥بد ك٢ ٣وك كِْ اُؾغو ٍٞهح آ٣خ ك٢ أٓب(. ػ٤ِي) اٍزقلّ ُنا أُقبٛت ثبُوٍٍٞ

َنُِيَ ) ثبُووإٓ ٓزؼِن اٌُالّ ٌُٖ ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٠ِٕ هللا ثبُوٍٍٞ ٣زؼِن ٓب رِذ أٝ ٍجوذ ًَ   ٚ ٌ  ِ  َ َٗ 

ةِ  ك٢ِ  ٞ َٖ  هِ  ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ  .اُوٍٍٞ ػٖ ٤ٌُٝ اُنًو ػٖ اٌُالّ ًَٝ(( 58) ا

o اُؾغو؟ ٍٞهح آ٣خ ك٢( اُنًو) ًِٝٔخ ا٩َٗبٕ ٍٞهح آ٣خ ك٢( اُووإٓ) ًِٔخ مًو عبء ُٔبما 

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك)

ٍ اٌُزبة اٍْ     ٍٞهح ك٢ ٣وك ُْٝ( اُووإٓ) ٛٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُوٍٍٞ ػ٠ِ أُ٘ي 

ٖ   اَِّٗب) ا٣٥خ ٛنٙ ك٢ اال مًو ُٚ ا٩َٗبٕ ُ َ٘ب َٗؾ  َٕ  َػ٤َِ يَ  َٗيَّ آَ ُ و و  ٘ ِي٣اًل  ا  اُؾغو ٍٞهح ك٢ أٓب ,(رَ

ا) اُؾغو ٍٞهح ك٢ ٝا٣٥خ ٝاُنًو اُووإٓ مًو ٝهك كول هَبُٞ  َب ٣َب َٝ ٍَ  اَُِّن١ أ٣َٜ  ِٚ  ٗ يِّ و   َػ٤َِ   ً  اَِّٗيَ  اُنِّ

  ٕ  ٞ٘ غ  َٔ ٖ   اَِّٗب) رؼب٠ُ هبٍ صْ(( 1) َُ ُ َ٘ب َٗؾ  وَ  َٗيَّ  ً اَِّٗب اُنِّ َٝ   َُٚ  َٕ ب(( 9) ََُؾبكِظٞ   ٔ  هو٣ِ ًلبه ٍٔبٙ كِ

 ًِٔخ اٍزؼٔبٍ ٖٓ هجِٜب اُز٢ ٣٦ُخ أَٗت ك٢ٜ ُٜٝنا( اُنًو) ثٌِٔخ رؼب٠ُ هللا ػ٤ِْٜ هك   مًواً 

 .ًض٤واً  اُؾغو ٍٞهح ك٢ ٝهكد أٜٗب هؿْ اُووإٓ

o اَِّٗب) رؼب٠ُ هُٞٚ إٔ ٣وٍٞ ٖٓ ػ٠ِ كبَٙ اُلًزٞه هك ٓب   ٖ ُ َ٘ب َٗؾ  وَ  َٗيَّ  ً اَِّٗب اُنِّ َٝ   َُٚ  َٕ ( 9) ََُؾبكِظٞ 

 اُؼوث٤خ؟ اُِـخ ثؾلع ٣زؼٜل ُْٝ اُووإٓ ثؾلع رؼٜل رؼب٠ُ هللا إٔ ػ٠ِ رلٍ أٜٗب( اُؾغو

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك)

ٖ   اَِّٗب) هبٍ رؼب٠ُ هث٘ب    ُ َ٘ب َٗؾ  وَ  َٗيَّ  ً اَِّٗب اُنِّ َٝ   َُٚ  َٕ . اُؼوث٤خ؟ ثؾلع رٌلَ َٛ اَُئاٍ( ََُؾبكِظٞ 

 اُِـخ امٕ اُؼوث٤خ اُِـخ ٖٓ ٢ٛ اُٖالح ك٢ أَُ٘ٞٗخ ا٧كػ٤خ أَُ٘ٞٗخ, اُزَج٤ؾبد اُٖالح,

 ٛ٘بى كطبُٔب اُؼوث٤خ اُِـخ ثٔؼوكخ ٣ٌٕٞ ٓٞعٞكاً  اُووإٓ كاّ ٓب اُووإٓ رل٤َو ٍزجو٠, اُؼوث٤خ

 أؽٌبّ ٝث٤بٕ اُؼوث٤خ اُِـخ ٓؼوكخ ٣وز٢ٚ ٝٛنا اُؼوث٤خ ثبُِـخ ٝاُووإٓ رل٤َوٙ ٣وز٢ٚ هوإٓ

 اُِـخ ٣ؼوف ُْ اما ٣ٌٕٞ ال ٝٛنا اُؼوث٤خ ثبُِـخ ٝٛٞ أؽٌبٓٚ ث٤بٕ ا٠ُ ٣ؾزبط كبُووإٓ اُووإٓ

 ال اُؾن ػ٠ِ ظبٛوح أٓز٢ ٖٓ ٛبئلخ رياٍ ال" هبٍ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُوٍٍٞ. اُؼوث٤خ

 اُؾن ػ٠ِ ظبٛوح ا٧ٓخ رٌٕٞ ٤ًق" مُي ػ٠ِ ْٝٛ هللا أٓو ٣ؤر٢ ؽز٠ فبُلْٜ ٖٓ ٣ٚوْٛ

 كاّ ٓب. اُؼوث٤خ؟ ثبُِـخ ٝٛٔب هٍُٞٚ ٍٝ٘خ هللا ًزبة ٛٞ ٝاُؾن اُؼوث٤خ اُِـخ رؼوف ال ٢ٛٝ

 ؽلع اُووإٓ, ًؾلع اُؼوث٤خ اُِـخ كؾلع. اُؼوث٤خ اُِـخ ؽلع ٛنا ٣وز٢ٚ اُووإٓ ثؾلع هللا رٌلَ

 ٛ٘بُي أٍجبثٜب ثز٤ٜئخ ؽلظٜب ٣ٌٕٞ اُؼوث٤خ اُِـخ ٝأ٣ٚبً  ًز بة ُٚ ٝعؼَ أٍجبثٚ ُٚ ٤ٛ ؤ اُووإٓ

 هث٘ب كاّ ٓب ُٝنُي اُووإٓ ُؾلع أٍجبة ر٤ٜؤد ًٔب اُؼوث٤خ اُِـخ ُزؾلع رز٤ٜؤ إٔ ٣٘جـ٢ أٍجبة

 ٍجؾبٗٚ هللا ثؾلع أ٣ٚبً  ٓؾلٞظخ ٢ٛ اُؼوث٤خ كبُِـخ اُووإٓ ثؾلع رٌلَ ٝرؼب٠ُ ٍجؾبٗٚ

 .ٝرؼب٠ُ

 (58) آ٣خ : 

o اُؾغو؟ ٍٞهح ك٢( ٌَِٗٚ ًنُي)ٝ اُْؼواء ٍٞهح ك٢( ٌٍِ٘بٙ ًنُي) رؼب٠ُ هُٞٚ ث٤ٖ اُلوم ٓب 

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك)

َنُِيَ ) اُْؼواء ٍٞهح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    َ٘بٙ   ًَ  ٌ َِ ةِ  ك٢ِ ٍَ  ٞ َٖ  هِ  ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ  ٍٞهح ك٢ ٝهبٍ(( 888) ا

َنُِيَ ) اُؾغو ًَ   ٚ  ٌ  ِ  َ ةِ  ك٢ِ َٗ  ٞ َٖ  هِ  ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ  ك٢ ا٣٥ز٤ٖ ك٤ٚ ٝهكد اُن١ ا٤َُبم ك٢ ٗ٘ظو(( 58) ا
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َُوَل  ) رؼب٠ُ هُٞٚ ٖٓ ٝرؼبهجْٜ اُوٍَ اٍزٔواه ك٢ ا٤َُبم اُؾغو ٍٞهح ك٢: اَُٞهر٤ٖ ِ َ٘ب َٝ ٍَ  أَه 

  ٖ ٤َغِ  ك٢ِ هَج ِِيَ  ِٓ ِّ  َٖ ٤ُِ َّٝ َ ب( 58) ا٧  َٓ َٝ   ْ ِٜ ٖ   ٣َؤ ر٤ِ ِٓ   ٍ ٞ  ٍ ا ااِلَّ  َه بٗٞ  ًَ  ِٚ َٕ  ثِ ٜ ِيئٞ  زَ  َ َنُِيَ ( 55) ٣َ ًَ 

  ٚ  ٌ  ِ  َ ةِ  ك٢ِ َٗ  ٞ َٖ  هِ  ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ  اُلؼَ ٝٛٞ االٍزٔواه ػ٠ِ ٣لٍ اُن١ ثبُلؼَ كغبء(( 58) ا

 رؼب٠ُ هُٞٚ ٖٓ ٝؽلٙ  اُوٍٍٞ ػٖ اٌُالّ ك٢ ا٤َُبم اُْؼواء ٍٞهح ك٢ ث٤٘ٔب. أُٚبهع

اَِّٗٚ  ) َٝ   َ ٘ ِي٣ َٖ  َهةِّ  َُزَ ٤ ِٔ ُ َؼبَُ ٍَ ( 598) ا ِٚ  ََٗي ٝػ   ثِ ٖ   اُو  ٤ ِٓ َ ِ جِيَ  َػ٠َِ( 593) ا٧  َٕ  هَ ٞ ٌ َٖ  ُِزَ ِٓ 

 َٖ ٘ ِنِه٣  ٔ  ُ ٕ  ( 592) ا ب ََ ٖ   َػَوث٢ِ   ثِِِ ج٤ِ اَِّٗٚ  ( 591) ٓ  ث وِ  َُل٢ِ َٝ َٖ  ى  ٤ُِ َّٝ َ ْ  ( 591) ا٧  َُ َٝ ٖ   أَ  ٌ َ٣   ْ  آ٣ََخً  َُٜ 

  ٕ ٚ   أَ َٔ َِ بء   ٣َؼ  َٔ َِ ََ  ث٢َِ٘ ػ  َوائ٤ِ  ٍ ٞ  ( 598) اِ َُ ُ َ٘بٙ   َٝ ِ٘  َػ٠َِ َٗيَّ َٖ  ثَؼ  ٤ ِٔ َغ َػ  ْ   كَوََوأَٙ  ( 590) ا٧  ِٜ ب َػ٤َِ  َٓ 

ا بٗٞ  ًَ  ِٚ َٖ  ثِ ٤ِ٘ ِٓ ئ  َنُِيَ ( 599) ٓ  َ٘بٙ   ًَ  ٌ َِ ةِ  ك٢ِ ٍَ  ٞ َٖ  هِ  ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ  أؽلاس ًِٜب ٝاَُٞهح(( 888) ا

 .أُب٢ٙ ثبُلؼَ كغبء ٓب٢ٙ ٓؼ٤ٖ  ٝاؽل ؽلس ػ٠ِ رلٍ اَُئاٍ ٓٞٙغ ٝا٣٥خ ٓب٤ٙخ

 (:51)-(52) آ٣خ 

o (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ؟"ػ٤ِي هللا كزؼ" ٤ٌُٝ" ُي هللا كزؼ" هٍٞ ك٢ اُج٤ب٤ٗخ أَُِخ ٓب 

ٞ  ) ٝاُْو اُق٤و ك٢ ٣ٌٕٞ هل كٞم ٖٓ ٣ٌٕٞ ػ٤ِي كزؼ ٌُٖ ػ٤ِي ٝكزؼ ُي كزؼ ٣وبٍ    َُ َ٘ب َٝ  كَزَؾ 

ِْٜ َٖ  ثَبثًب َػ٤َِ  بء ِّٓ َٔ ََّ ِٚ  كَظَِ ٞا   اُ َٕ  ك٤ِ ٞ ع  و  َ٘ب اَِما َؽز٠َّ( )اُؾغو( 52) ٣َؼ  ِْٜ كَزَؾ   َػَناة   َما ثَبثًب َػ٤َِ 

ِل٣ل   ْ   اَِما َّ  ٛ  ِٚ َٕ  ك٤ِ ٞ  َ ج ِِ َ٘ب( )أُئٕٓ٘ٞ( 88) ٓ  ِْٜ َُلَزَؾ  بد   َػ٤َِ  ًَ َٖ  ثََو بء ِّٓ َٔ ََّ ِٗ  اُ ا٧َه  َٝ (91 )

ا  ( )ا٧ػواف َْٜٗ  هَبُٞ  صٞ  ب أَر َؾلِّ َٔ ْ   هللا    كَزَؼَ  ثِ  ٌ ْ َػ٤َِ   ً ٞ ْ   ِػ٘لَ  ِٚ ثِ  ٤ُِ َؾآع   ٌ َٕ  أَكاَلَ  َهثِّ وِِٞ  ( 81) رَؼ 

 .كٞم ٖٓ رؤر٢ ٌُٖ ٝاُْو اُق٤و ك٢ رؤر٢ ػ٤ِي هللا كزؼ امٕ( اُجووح

o ( ٓب) ك٤ٜب اُْوٛ ٝعٞاة( ُٞ) أكاح ك٤ٚ اُْوٛ َٗٔغ أؽ٤بٗبً  اُْوٛ ٝعٞاة ُِْوٛ ثبَُ٘جخ

ٞ  ) ٓضَ ُِزؤ٤ًل( اُالّ) أٝ ُِ٘ل٢ َُ ٞا َٝ ؼ  ِٔ ب ٍَ ا َٓ زََغبثٞ   ٍ ْ   ا  ٌ  ٣ٌٕٞ اُغٞاة ٝأؽ٤بٗبً ( كبٛو( 52) َُ

 كبَٙ.ك) اُ٘ؾ١ٞ؟ اُؾٌْ ك٢( ُٔب) ا٧كاح ٛنٙ رج٤٘ٞا إٔ كؤهعٞ اُووإٓ ك٢ روك ُْ ٛنٙ( ُٔب)

 (اَُبٓوائ٠

ضجَذ ٓغ اُـبُت ك٢ ؽٌٔبً  رؤر٢ اُالّ اُؼوث٤خ اُِـخ ك٢     ٔ  ؿ٤و ٓغ ٣ؼ٢٘( ٌُبٕ ًنا ًبٕ ُٞ) اُ

ٞ  ( )٧ًوٓزٚ ىاه٢ٗ ُٞ) ٓ٘ل٤بً  اُغٞاة ًبٕ اما أُ٘ل٢, َُ َ٘ب َٝ ِْٜ كَزَؾ  َٖ  ثَبثًب َػ٤َِ  بء ِّٓ َٔ ََّ  كَظَِ ٞا   اُ

 ِٚ َٕ  ك٤ِ ٞ ع  و  ا  ( 52) ٣َؼ  ب َُوَبُٞ  َٔ َود   اَِّٗ ٌِّ َٗب ٍ  به  َٖ  ثبُالّ ٗؤر٢ إٔ ٣ٌٖٔ أُضجذ ٓغ( اُؾغو( 51) أَث 

ٞ  ) ُِز٤ًٞل بء َُ َْ ِ َ٘بٙ   َٗ ب ََُغَؼ ًٓ طَب ٞ  ( )اُوبهػخ( 11) ؽ  َُ  َْ ِ َ٘بٙ   بءَٗ  أٓب(. اُوبهػخ( 88) أ َعبًعب َعَؼ

 ًبٕ اما أػطٚ, ُْ ًنا كؼَ ُٞ أػط٤زٚ, ٓب ًنا كؼَ ُٞ ٓضَ( ُْ) أٝ( ٓب) ثـ ٣ٌٕٞ إٔ آب أُ٘ل٢

 ٗوٍٞ ٝال أًوٓٚ ٓب أٝ , أًوٓزٚ ٓب ىاه٢ٗ ُٞ ٓضَ ثبُالّ اهزواٗٚ ػلّ كب٧ًضو( ٓب) ثـ اُغٞاة

 ُْ هللا ٣قق ُْ ُٞ ٓضَ اُالّ ثٚ روزوٕ ال( ُْ) اُغٞاة ًبٕ اما. ه٤ِالً  ٝهك ٓب اال أًوٓزٚ ُٔب

 ٌٖٝٓٔ ثبُالّ روزوٕ إٔ ٣ٌٖٔ ٓضجزبً  اُغٞاة ًبٕ اما أُضجذ ٓغ ٛٞ اُالّ اهزوإ امٕ ٣ؼٖٚ,

 ٓب اال ثبُالّ اُغٞاة ٣وزوٕ أال كب٧ًضو( ٓب) ثـ ٓ٘ل٤بً  اُغٞاة ًبٕ اما اُز٤ًٞل, ؽَت روزوٕ الأ

 . ٝاؽلاً  هٞالً  اُالّ ثٚ روزوٕ ُْ( ُْ) ثـ اُغٞاة ًبٕ ٝاما ه٤ِالً  ٝهك

o ٖٓ ٣٦ُخ اُؼ٢ِٔ ا٩ػغبى   : 

ٞ  :"رؼب٠ُ هبٍ    َُ َ٘ب َٝ ْ   كَزَؾ  ِٜ َٖ  ثَبثبً  َػ٤َِ  بءِ  ِٓ َٔ ََّ ِٚ  كَظَِ ٞا اُ َٕ  ك٤ِ ٞ ع  و  ا(52)٣َؼ  ب َُوَبُٞ  َٔ َود   اَِّٗ ٌِّ  ٍ 

َٗب به  َٖ َ   أَث  ٖ   ثَ ّ   َٗؾ   ٞ َٕ  هَ ٝ ٞه  ؾ   َ  كال ظالّ ا٠ُ اٗزوَ ا٧هٗ عٞ ٖٓ فوط اما كب٩َٗبٕ". َٓ

 ػلا ٓٔب ٝاهرلغ ػال ٓب ًَ أَُبء ٧ٕ , أَُبء ٖٓ عيءا ٝادبأَُ رٌٕٞ ٝثٜنا ٣جٖو,

 ٝأُطو ٝاَُوق اُلٚبء ٣َْٔ اُن١ اُٞاٍغ أُؼ٠٘ ثٜنا ٜٓ٘ب عيء ٝأَُٞاد ا٧هٗ,
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 اُزغو٣ج٢ ٝاُؼِْ, ٝؿ٤وٛب رِْٜٔب ك٢ٜ( أَُٞاد) ٖٓ أٍٝغ رٌٕٞ( أَُبء) كبٕ ٝاَُؾبة,

 ك٢ ٢ٛ ٝ ,  ًْ 888 رزؼلٟ ال ٛجوخ ٢ٛ ا٧هٗ ؽٍٞ اُ٘ٞه ٖٓ ٛجوخ ٛ٘بى إٔ ػ٠ِ ٣ئًل

 اُطجوخ ٛنٙ ا٩َٗبٕ ٣زقط٠ ػ٘لٓب ٝ كآٌ, ظالّ إٌُٞ ثبه٢ ٝإ , ٌُِْٔ أُٞاعٚ اُٖ٘ق

 هبٍ ٓوح ٧ٍٝ اُطجوخ ٛنٙ ا٧ٓو٤ٌ٣ٕٞ اُلٚبء هٝاك أؽل رقط٠ ُٔب ٝ. كآٌ ظالّ ٣وٟ كبٗٚ

 I have almost lost my eye sight or something" اُِؾظخ رِي ك٢ ّؼٞهٙ ػٖ

magic has come over me ".اَُؾو ٖٓ ٢ّء اػزوا٢ٗ أٝ , ثٖو١ كولد ًؤ٢ٗ. "ٞٛٝ 

 كواؽ ك٢ ٣لزؼ ال اُجبة ٝ" ثبثبً  ػ٤ِْٜ كزؾ٘ب ُٞ ٝ"  رؼب٠ُ هُٞٚ أٓب. اٌُو٣ٔخ ٣٦ُخ رل٤َو رٔبٓبً 

.                                                                          ك٤ٜب كواؽ ال أ١ ُج٘بد ٖٓ ٓئُق ث٘بء أَُبء إٔ أ١ ث٘بء أَُبء إٔ ٣ئًل اُووإٓ ٝ , أثلا

 ٝ أُبكح كقِوذ , اُطبهخ ٝ ثبُٔبكح إٌُٞ آز٨ اُؼظ٤ْ االٗلغبه ُؾظخ اٗٚ:  اُلِي ػِٔبء ٣وٍٞ

 ال ٝ ىٓبٕ ثـ٤و ٌٓبٕ ٝ ٌٓبٕ ثـ٤و ىٓبٕ ٣ٞعل ال أ١ , اُيٓبٕ ٝ أٌُٖ فِن ًٔب اُطبهخ

 ا٤َُو أ١"  ٣ؼوعٕٞ. "  إٌُٞ ٛنا ر٨ٔ كبُطبهخ , ٛبهخ ٝ ٓبكح ثـ٤و ٌٓبٕ ٝ ىٓبٕ ٣ٞعل

 , أثلاً  َٓزو٤ْ فٜ ك٢ إٌُٞ ك٢ اُؾوًخ ٣ٌٖٔ ال أٗٚ ٤ُئًل اُؼِْ عبء هل ٝ , ٓزؼوط ثٌَْ

 . ٓزؼوط فٜ ك٢ ٝاٗٔب

 (59) آ٣خ : 

o (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) هجَ؟ ٖٓ ٓقِٞهخ اُغجبٍ رٌٖ أُْ( هٝا٢ٍ ك٤ٜب أُو٤٘ب) ا٣٥خ كالُخ ٓب 

َٗ ) اُؾغو ٍٞهح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    َه  ا٧  َٗبَٛب َٝ َلك  ُ و٤َ َ٘ب َٓ أَ ٢َ  ك٤َِٜب َٝ ٍِ ا َٝ ٗ جَز َ٘ب َه أَ ٖ   ك٤َِٜب َٝ ِٓ  َِّ  ً 

ء    ٢َّ   ٕ ٝ ى   ٞ ُ و٠َ) اُ٘ؾَ  ٍٞهح ٝك٢(( 59) َٓ أَ ِٗ  ك٢ِ َٝ َه  ٢َ  ا٧  ٍِ ا َٝ ٕ   َه ٤لَ  أَ ِٔ ْ   رَ  ٌ ٗ َٜبًها ثِ أَ َٝ 

ج اًل   ٍ َٝ   ْ  ٌ َٕ  ََُؼَِّ ٜ زَل ٝ ٚ إٔ ٣غت ٍئاٍ ٛنا((. 51) رَ ع   ٌُٖ. اُؼ٢ِٔ ثب٩ػغبى أُؼ٤٤ٖ٘ ا٠ُ ٣ٞ 

 ػٖ اٌُالّ ك٢ عؼِ٘ب ٣وٍٞ ٝأؽ٤بٗبً  أُو٤٘ب أؽ٤بٗبً  ٣وٍٞ رؼب٠ُ أٗٚ أُالؽع إٔ أػِْ ٝهللا أهٍٞ

و٠ اُغجبٍ ثؼ٘ إٔ كهٍ٘ب ٝهل ٝاؽلاً  ٤ٌُ اُز٣ٌٖٞ إٔ ثٔؼ٠٘ اُغجبٍ  عجبٍ) ثبُجوا٤ًٖ اُوبء رِ 

 ٖٓ آفو ٌَّ ٝٛ٘بى. ً زَ ٌَّ ػ٠ِ ب٣ٝخَٔاُ ا٧عواّ ثٜب رؤر٢ هل أٝ ٝاُيالىٍ( ثوًب٤ٗخ

ٖ  ) اَُ٘ٔ ٍٞهح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ ًٔب اُز٣ٌٖٞ َّٓ ََ  أَ َٗ  َعَؼ َه  ََ  هََواًها ا٧  َعَؼ ٗ َٜبًها ِفاَلََُٜب َٝ ََ  أَ َعَؼ َٝ 

٢َ  ََُٜب ٍِ ا َٝ ََ  َه َعَؼ َٝ  َٖ ِٖ  ث٤َ  َو٣  ُ جَؾ  غَ  أَئَِِٚ   َؽبِعًيا ا َٓ  ِ َ   هللاَّ ْ   ثَ  ٛ ضَو   ً َٕ  اَل  أَ ٞ  ٔ َِ  ٍٝٞهح(( 15) ٣َؼ 

ِ َ٘ب) أُوٍالد َعَؼ ٢َ  ك٤َِٜب َٝ ٍِ ا َٝ َقبد   َه ِٓ ب َّ   ْ  ً و٤َ َ٘ب  ٍ أَ بءً  َٝ َٞ ) اُوػل ٍٝٞهح(( 88) ك َوارًب َٓ  ٛ َٝ 

لَّ  اَُِّن١ َٓ  َٗ َه  ََ  ا٧  َعَؼ ٢َ  ك٤َِٜب َٝ ٍِ ا َٝ ٗ َٜبًها َه أَ َٝ   ٖ ِٓ َٝ  َِّ َوادِ  ً  َٔ ََ  اُضَّ ِٖ  ك٤َِٜب َعَؼ َع٤   ٝ ِٖ  َى ٢ اص ٤َ٘  ِْ ـ   ٣ 

 ََ َبهَ  ا٤َُِّ  َّٕ  اَُّٜ٘ ّ   ٣َ٥ََبد   َمُِيَ  ك٢ِ اِ  ٞ َٕ  ُِوَ ٝ ٌَّو   أًضو ٛ٘بى إٔ ػ٠ِ أػِْ ٝهللا ٣لٍ ٝٛنا ,((3) ٣َزَلَ

 ٗٞػبً  ٤َُذ كبُغجبٍ ا٧هٗ ٤ً٘ٞٗخ ػٖ رقزِق اُغجبٍ ٤ًٝ٘ٞٗخ. اُغجبٍ ُز٣ٌٖٞ ٤ٍِٝخ ٖٓ

 .أػِْ ٝهللا ٛنا ٝاؽلح ثطو٣وخ رزٌٕٞ ٝال ٝاؽلاً 

 (88) آ٣خ : 

o (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) اٌُو٣ْ؟ اُووإٓ ك٢ ٝه٣بػ ه٣ؼ ًِٔخ ث٤ٖ اُلوم ٓب 

ْ و رَزؼَٔ اٌُو٣ْ اُووإٓ ك٢ ه٣ؼ ًِٔخ     اٌُو٣ْ اُووإٓ ك٢ رَزؼَٔ ك٢ٜ اُو٣بػ ًِٔخ أٓب ُِ

ْ واد ًبُو٣بػ ُِق٤و َٞ ) ا٧ػواف ٍٞهح ك٢ رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔب أُج  ٛ َ   اَُِّن١ َٝ ٍِ ٣َبػَ  ٣ و   اُوِّ

واً   ْ َٖ  ث  ِٚ  ٣ََل١   ث٤َ  زِ َٔ َؾبثبً  أَهََِّذ   اَِما َؽز٠َّ َهؽ  و َ٘بٙ   صِوَبالً  ٍَ ٤ِّذ   ُِجََِل   ٍ  ُ َ٘ب َّٓ ِٚ  كَؤََٗي بء ثِ َٔ  ُ َ٘ب ا َوع  ِٚ  كَؤَف   ثِ

ٖ ِٓ  َِّ َوادِ  ً  َٔ َنُِيَ  اُضَّ ِوط   ًَ ر٠َ ٗ ق   ٞ ٔ ُ ْ   ا  ٌ َٕ  ََُؼَِّ ٝ ًَّو  ِ َ٘ب) اُؾغو ٍٝٞهح{( 18} رََن ٍَ أَه  ٣َبػَ  َٝ  اُوِّ

اهِؼَ  َٞ ُ َ٘ب َُ َٖ  كَؤََٗي بءِ  ِٓ َٔ ََّ بءً  اُ َٓ   ٙٞ  ٔ  ً و٤َ َ٘ب  ٍ َ ب كَؤ َٓ َٝ   ْ َٖ  َُٚ   أَٗز   {(.88} ثَِقبِى٤ِٗ
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َٕ ) ٍجؤ ٍٞهح ٝك٢    ب َٔ  ٤َِ  َ ُِ ٣ؼَ  َٝ َٛب اُوِّ  ٝ ل  ٜ و   ؿ  َٜب َّ اؽ  َٝ َه ٜ و   َٝ ِ َ٘ب َّ ٍَ أَ َٝ   َُٚ  َٖ ُ وِط وِ  َػ٤  َٖ  ا ِٓ َٝ 

 ِّٖ ُ ِغ ٖ ا َٓ   َ َٔ َٖ  ٣َؼ  ِٚ  ث٤َ  ِٕ  ٣ََل٣  ِٚ  ثِبِم  ٖ َهثِّ َٓ ْ   ٣َِيؽ   َٝ  ٜ ٘ ِٓ   ٖ ِوَٗب َػ  ٓ ٖ   ٗ ِنه ٚ   أَ ََِّؼ٤وِ  َػَناةِ  ِٓ {( 58} اُ

 ُِْو أٝ ُِق٤و رٌٕٞ هل ػبٓخ كغبءد ٢ُْء ر قٖٔ ُْ ٌُٜ٘ب ٤ٍِٔبٕ ٓغ ه٣ؼ ًِٔخ اٍزؼِٔذ

وٛب هللا ٧ٕ  .٣ْبء ٤ًق ثٜب ٣زٖوف ٤َُِٔبٕ ٍق 

 (81) آ٣خ : 

o (  َّهللا ََّ  َفَِنَ  َٝ ٖ َكاثَّخ   ً  بء ِٓ َّٓ  ْٜ ٘ ِٔ ٖ كَ َّٓ ٢ ِْ  ٔ ِٚ  َػ٠َِ ٣َ ِ٘ ٘ ْٜ  ثَط  ِٓ َٝ ٖ َّٓ ٢ ِْ  ٔ ِٖ  َػ٠َِ ٣َ  ٤َِ ْ  ِهع   ٜ٘ ِٓ َٝ 

ٖ َّٓ ٢ ِْ  ٔ ثَغ   َػ٠َِ ٣َ ِ ن   أَه  ب هللاَّ   ٣َق  بء َٓ َْ َ٣  َّٕ َ  اِ َِّ  َػ٠َِ هللاَّ ء   ً   اُؾغو ٝك٢( اُ٘ٞه( 21) هَِل٣و   ٢َّ 

َُوَل  ) َٕ  َفَِو َ٘ب َٝ ب ََ ٖ ا٩ِٗ ِٓ   ٍ ب َٖ  ِ َٕ   ٖ ب   ِّٓ َٔ ٕ   َؽ  ٞ٘  َ  ا٣٥ز٤ٖ؟ ث٤ٖ اُزٞاكن ٝعٚ ٓب(( 81) َّٓ

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك)

 امٕ ٝرواة, ٓبء ٛٞ اُط٤ٖ اُط٤ٖ؟ ٛٞ ٓب ٣بثٌ, ٤ٖٛ ٛٞ اُِٖٖبٍ اُِٖٖبٍ؟ ٛٞ ٓب   

 ٛنٙ امٕ. أٝالً  أُبء امٕ ٝأُبء, اُزواة ٛٞ ٝاُط٤ٖ ا٤ُبثٌ اُط٤ٖ ٛٞ اُِٖٖبٍ. أُبء ٛنا

 صْ َٕٓ٘ٞ ؽٔؤ صْ الىة ٤ٖٛ ٣ٌٕٞ صْ ٤ٛ٘بً  ٤ٖ٣و اُزواة ػ٠ِ أُبء ٣ٚغ اُقِن, ٓواؽَ

 .ا٩َٗبٕ فِن ٓواؽَ ث٤ٖ رؼبهٗ ال امٕ ًبُلقبه, ِٕٖبٍ

 

 العملٍت: الىصبٌب

 ٝاُجْبهح ٝا٩ٗناه ٝاُزؾن٣و ٝاُجالؽ اُزل٤َٖ كل٤ٜب ثٜب ٝاُؼَٔ ٓؼب٤ٜٗب ٝكْٜ هللا آ٣بد رلثو ٖٓ الثل 

 رؼَٔ ؽز٠ ٓؼب٤ٗٚ ٝكْٜ هللا ًزبة رلاهً ٖٓثل  كال ٤٘خ٣ٝاُل اُل٣ٞ٤ٗخ اُؼجبك ٖٓبُؼ ُغ٤ٔغ ّبَٓ كٜٞ

 .اُؼب٤ُٖٔ هة ًالّ كٜٞ ؽوٚ ٝرؼط٤ٚ اٌُزبة ثٜنا

 هللا ٣ٝ٘يُٚ هىهٚ هللا ٣ٞك٤ٚ ؽز٠ ؽلأ ٣ٔٞد كِٖ روِو٢ كال ٤ٍؤر٤ي ُي هللا هلهٙ اُن١ هىهي إٔ اػ٢ِٔ 

 اُـ٣ٝ٠٘غؼَ  ُِلوو اال ؽبُْٜ ٣ِٖؼ ال ٧ٗٚ ٧ٗبً اُلوو هللا ك٤غؼَ ُي ٣ِٖؼ ٓب هللا ٣ؼِْ , ٓؼِّٞ ثوله

 .ٍجؾبٗٚ ٝهلهرٚ ؽٌٔزٚ ٝٛنا ٖٓ ؽبُٚ ٣ِٖٝؼ ٣٘بٍجٚ ٝٓب ًِٖٝ اُـ٠٘اال  ؽبُْٜ ٣ِٖؼ ال ٧ٗبً ٧ٗٚ
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رــجـحـــال ســــــورة  

 (99( إلى اٌَت )13مه اٌَت ): الثبوًالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ربثؼخ ٣٦ُبد اَُبثوخ اُز٢ رزؾلس ػٖ 20 – 38ا٣٥بد )َٕكؤكد ثبٌُبكو٣ٖ ُؾوذ اُز٢ اُـٞا٣خ أ 

, ٗبظو٣ْٜ أٓبّ ا٧كُخ ٝٝٙٞػ ػ٤ِْٜ اُؾغخ ه٤بّ ٖٓ اُوؿْ ػ٠ِ, اث٤ٌِ ٖٝٓلهٛب رٌن٣جْٜ ا٠ُ

 .اُؼجٞك٣خ ٢ٛ اُٜلا٣خ ٝإَٔ

 ( 02 – 29ا٣٥بد )ٍجؾبٗٚ مًو  اَُبثن أُوطغ ك٢ ٝأُزو٤ٖ اٌُبكو٣ٖ ٤ٖٓو ٍجؾبٗٚ هللا ث٤ٖ إٔ ثؼل 

 ثجْبهرٚ اَُالّ ػ٤ِٚ اثوا٤ْٛ هؽٔزٚ: روؿ٤جبً  كنًو, ًِٚ مُي ػ٠ِ ك٣ٞ٤ٗخ ٗٔبمط أُوطغ ٛنا ك٢ ٝرؼب٠ُ

 ٖٓ ٌُِبكو٣ٖ ٝهغ ٓب رو٤ٛجبً  أُوبثَ ك٢ ٤ُٝنًو, اُؼناة ٖٓ ٝآُٚ اَُالّ ػ٤ِٚ ُٞٛبً  ٝرق٤ِٖٚ, ثبُُٞل

 .ٝاُزو٤ٛت اُزوؿ٤ت ك٢ أثِؾ مُي ٤ٌُٕٞ, ٕٝبُؼ ّٝؼ٤ت ُٞٛ ًوّٞ اُؼناة

 ثؼ٘ ٖٓبهع ػٖ اُؾل٣ش ٣زٖٚٔ أُوطغ ٛنا إٔ :٢ٛ اَُٞهح ثٔؾٞه أُوطغ ٛنا ٝػالهخ   

, (ا٣٧ٌخ إٔؾبة) اَُالّ ػ٤ِٚ ّؼ٤ت ٝهّٞ, اَُالّ ػ٤ِٚ ُٞٛ هّٞ ْٝٛ, أٌُنث٤ٖ اٌُبكو٣ٖ اُـبثو٣ٖ

 ػ٤ِٜٔب ُٝٞٛ ٩ثوا٤ْٛ ٝرؼب٠ُ ٍجؾبٗٚ هللا هؽٔخ ٣ٝج٤ٖ, (اُؾغو إٔؾبة) اَُالّ ػ٤ِٚ ٕبُؼ ٝهّٞ

 .اَُالّ

 ( 99 – 01ا٣٥بد )ٝث٤بٕ, اُؾغظ ٝاهبٓخ اُوٍَ اهٍبٍ ٖٓ ٍجن ٓب إٔ ُج٤ٖ اُقبٌٓ أُوطغ ٣ؤر٢ 

 هللا فِن أعِٚ ٖٓ اُن١ اُؾن ٣وز٤ٚٚ ٓب ٛٞ مُي ػ٠ِ ٗٔبمط ٝػوٗ, ٝأُزو٤ٖ اٌُبكو٣ٖ ٤ٖٓو

 ٓب ٝث٤بٕ, اُلػٞح ثؤٓو ثب٢ُٚٔ اٌُو٣ْ ُوٍُٞٚ اُقطبة ٤ُٝٞعٚ, ٝا٧هٗ أَُٞاد ٝرؼب٠ُ ٍجؾبٗٚ

 ٛو٣ن ُْٜ ث٤ٖ هٍٍٞ عبءْٛ ًِٔب ك٣لْٜٗ ٛٞ كٜنا, أٌُنثٕٞ ٣وُٞٚ ٓب ا٠ُ ٣ِزلذ ال ٝإٔ اُ٘بً ٣٘زظو

 .ٝاُ٘غبح اُؾن

 أَُٞاد فِن ٖٓ اٌُبٖٓ اُؾن ػٖ ٣ٌْق أُوطغ ٛنا إٔ :٢ٛ اَُٞهح ثٔؾٞه أُوطغ ٛنا ٝػالهخ   

 ثبُؾل٣ش ٝأُزَٖ, اُؼب٤ٕٖ ٝػوبة أُط٤ؼ٤ٖ صٞاة ٖٓ ٤ِ٣ٜب ٝٓب, اَُبػخ ب٤ّثو أُ٘ز٢ٜ ٝا٧هٗ

 مُي ثؤٕ اٌُبكو٣ٖ ٤ٖٓو ػٖ اُزؾلس ٓؾٞهٛب ٓغ ٣ز٘بٍت ٝٛنا, اَُالّ ػ٤ِٚ ٓؾٔل ٤ٍلٗب كػٞح ػٖ

 مُي ك٢ اَُالّاُٖالح  ػ٤ِٚ ُِوٍٍٞ ٤ٌُٝ, اٌُبكو ٣ٝؼبهت أُط٤غ ك٤ضبة اَُبػخ ثو٤بّ ٝٝاهغ ؽن

 .ٝاُزج٤ْو ٝاُزؾن٣و ا٩ٗناه ٍٟٞ

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 اُز٤ٜٔل  : 

 :هبٍ أكَٚ؟ اُ٘بً أ١ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ هللا ُوٍٍٞ ه٤َ:هبٍ ػ٘ٚ هللا ه٢ٙ ػٔوٝ ثٖ هللا ػجل ػٖ   

 اُ٘و٢, ٛٞ) هبٍ اُوِت؟ ٓقّٔٞ كٔب ٗؼوكٚ اَُِبٕ ٕلٝم:هبُٞا (اَُِبٕ ٕلٝم اُوِت ٓقّٔٞ ًَ)

 ( . ؽَل ٝال ؿَ ٝال  ثـ٢ ٝال ػ٤ِٚ اصْ اُزو٢,ال

 أ١ اُج٤ذ فٔذ ٗوٍٞ( ,  ٤ٍِْ ثوِت هللا أر٠ ٖٓ اال)  رؼب٠ُ ُوُٞٚ اُوِت ٤ٍِْ ٣ؼ٠٘ اُوِت ٓقّٔٞ   

 ٓقّٔٞ ػٖ ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ اُ٘ج٢ ؤُٞاٍ ا٧هناه ا٧فالم ٖٓ ًٌٓ٘ٞ هِجٚ أ١ اُـجبه ٖٓ  ًَ٘زٚ

 . اُقل٢ اُزو٢ اُ٘و٢ ٛٞ كوبٍ.  اُوِت
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 .اُجبٖٛ ٝظبٛو اُوِت ٗو٢ أ١. اُ٘و٢   

 . اُٖبُؼ ثبُؼَٔ ٝاُنٗٞة أُؼب٢ٕ ثزوى اُؼناة ٗلَٚ أُغ٘ت ١: أاُزو٢   

 ٝاُؾول ٝاُـَ اُْوى ٖٓ اَُبُْ اُوِت ٝٛٞ . ٝاُجـ٢ ٝاُؾول اُـَ ٖٓ ٜٛبهرٚ اُٖله ثَالٓخ ٣ٝوٖل 

 اُٖله ٍالٓخ.  أُقزبهح هللا ٕلٞح ٖٓ أٗذ ا٤َُِْ اُوِت ٕبؽت ٣ب. ا٥كبد ٖٓ ٝؿ٤وٛب ٝاُؾَل

 ػ٠ِ أفٞاٗب ؿَ ٖٓ ٕلٝهْٛ ك٢ ٓب ٝٗيػ٘ب)  رؼب٠ُ هبٍ اُغ٘خ أَٛ ٕلبد ٖٝٓ اُغ٘خ ا٠ُ ٛو٣ن

 ( ٓزوبث٤ِٖ ٍوه

 ؟ اَُالّ ػ٤ِٚ ٥كّ اث٤ٌِ ٣َغل ُْ ُٔبما  

ٍَ : " هللا هبٍ    ٌ   ٣َب هَب ب اِث ٤ِِ َٕ  أاَلَّ  َُيَ  َٓ ٞ ٌ غَ  رَ َٓ  َٖ بِعِل٣ ََّ ٍَ  اُ ْ   هَب َُ   ٖ  ً لَ  أَ غ   ٍ و   ٧َِ َْ ٖ   َفَِو زَٚ   ُِجَ ِٓ   ٍ ب َٖ  ِ َٕ 

  ٖ ب   ِٓ َٔ ٕ   َؽ  ٞ٘  َ  ف٤و أٗب: ٝهبٍ ثؼٖ٘وٙ ٝأػغت, ٝمه٣زٚ ٥كّ اُؼلاٝح ٝأثلٟ, هللا أٓو ػ٠ِ كبٍزٌجو"  َٓ

 .آكّ ٖٓ

 ؟ هللا ػبهجٚ ما ثٔب ٝاٍزٌجو أث٠ اث٤ٌِ اال ع٤ٔؼب كَغلٝا ٥كّ َُِغٞك أُالئٌخ هللا أٓو  

 " هع٤ْ كبٗي ٜٓ٘ب كبفوط هبٍ"

    " ٍَ ط  "  - ٝاٍزٌجبهٙ ًلوٙ ػ٠ِ ُٚ ٓؼبهجب - هللا"  هَب و  ٘ َٜب كَبف  ْ   كَبَِّٗيَ  ِٓ  ٖٓ ٝٓجؼل ٓطوٝك: أ١"  َهِع٤

َّٕ . " ف٤و ًَ اِ َ٘خَ  َػ٤َِ يَ  َٝ ِّ  ا٠َُِ"  هللا هؽٔخ ػٖ ٝاُجؼل, ٝاُؼ٤ت, اُنّ: أ١"  اَُِّؼ   ٞ َ٣  ِٖ ٣  ٝٓب, كل٤ٜب"  اُلِّ

 .اُق٤و ٖٓ ٝثؼلٙ, ًلوٙ ػ٠ِ ٤ٍَزٔو أٗٚ ػ٠ِ ك٤َُ, أّجٜٜب

 ؟ كػبئٚ اعبثخ ٖٓ اُؾٌٔخ ٝٓب هللا ٖٓ اث٤ٌِ ِٛت ٓبما  

    " ٍَ ٢ِٗ َهةِّ  هَب ٗ ِظو  َ ِّ  ا٠َُِ"  أ٢ِٜ٘ٓ: أ١"  كَؤ  ٞ َ٣  َٕ ٍَ  ٣ ج َؼضٞ  َٖ  كَبَِّٗيَ  هَب ِٓ  َٖ ٘ ظَِو٣  ٔ  ُ ِّ  ا٠َُِ ا  ٞ ه ذِ  ٣َ َٞ  ُ  ا

 ِّ  ِٞ ؼ  َٔ  ُ  ٤ُزج٤ٖ, ُِٝؼجبك ُٚ هللا ٖٓ ٝاثزالء آزؾبٕ, مُي ٝاٗٔب, ؽوٚ ك٢ ًوآخ, ُلػبئٚ هللا اعبثخ ٤ٌُٝ" ا

, ُ٘ب ّٝوػ, اُزؾن٣و ؿب٣خ, ٓ٘ٚ ؽنهٗب ُٝنُي. ًنُي ٤ٌُ ٖٓٔ, ػلٝٙ كٕٝ ٓٞالٙ ٣ط٤غ اُن١ اُٖبكم

 .ٓ٘ب ٣و٣لٙ ٓب

 ؟ اُؼجبك اث٤ٌِ رٞػل ثٔبما  

    " ٍَ ب َهةِّ  هَب َٔ ٣ ز٢َِ٘ ثِ َٞ َّٖ  أَؿ  َ ْ   ٧َ َى٣ِّ٘ ِٗ  ك٢ِ َُٜ  َه   ػ٠ِ ا٣ضبهٛب ا٠ُ ٝأكػْٞٛ, اُل٤ٗب ُْٜ أى٣ٖ: أ١"  ا٧ 

ْ  "  .ٓؼ٤ٖخ ٌَُ ٓ٘وبك٣ٖ ٣ٌٞٗٞا ؽز٠, ا٧فوٟ  َّٜ َ٘٣ِٞ ؿ 
 ٧َ َٝ  َٖ ِؼ٤ َٔ  اُٖواٛ ػٖ ًِْٜ إٔلْٛ: أ١"  أَع 

ْ   ِػجَبَكىَ  ااِلَّ . " أَُزو٤ْ  ٜ ٘ ِٓ  َٖ ٤ ِٖ َِ ق   ٔ  ُ , ٝا٣ٔبْٜٗ, ٩فالْٕٜ, ٝاعزج٤زْٜ أفِٖزْٜ اُن٣ٖ: أ١"  ا

َواٛ   ََٛنا: " رؼب٠ُ هللا هبٍ .ٝرًِْٜٞ ْ   َػ٢ََِّ  ِٕ زَو٤ِ  َ  .ًوآز٢ كاه ٝا٠ُ, ا٢ُ َٕٓٞ ٓؼزلٍ: أ١"  ٓ 

 ؟ ا٤ُْطبٕ ٍِطبٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ ػ٢ِ  

    " َّٕ ٌَ  ِػجَبِك١ اِ ْ   َُيَ  ٤َُ  ِٜ ٕ   َػ٤َِ  ِ طَب  ػجٞك٣زْٜ ثَجت, اُٚالالد أٗٞاع ٖٓ رْبء ٓب ا٠ُ ثٚ ر٤ِْٜٔ"  ٍ 

ِٖ  ااِلَّ . " ا٤ُْطبٕ ٖٓ ٝػْٖٜٔ هللا أػبْٜٗ, ٧ٝآوٙ ٝاٗو٤بكْٛ, ُوثْٜ  ثٞال٣زي كو٢ٙ"  ارَّجََؼيَ  َٓ

َٖ . " اُوؽٖٔ ٛبػخ ٖٓ ثلال, ٝٛبػزي ِٓ  َٖ ٣ِٝ ب ـَ  ُ  اُؾن ػوف اُن١: كٜٞ, اُواّل ٙل: ٝاُـب١ٝ"  ا

 .ثٚ ٓ٘ٚ ػِْ ؿ٤و ٖٓ روًٚ اُن١: ٝاُٚبٍ. ٝروًٚ

 ؟ ٝرٞالٙ ا٤ُْطبٕ ارجغ ٖٓ عياء ٓب  

    " َّٕ اِ َٝ  َْ َّ ْ   َعَٜ٘ ِػل ٛ   ٞ َٔ َُ  َٖ ِؼ٤ َٔ  . ٝع٘ٞكٙ اث٤ٌِ: أ١"  أَع 
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رــجـحـــال ســــــورة  

 ؟ عْٜ٘ هللا ٕٝق ثٔبما  

ج َؼخ   ََُٜب"     اة   ٍَ َٞ َِّ . " ا٥فو ٖٓ أٍلَ ثبة ًَ"  أَث   ٌ ْ   ثَبة   ُِ  ٜ ٘ ء  "  اث٤ٌِ أرجبع ٖٓ: أ١"  ِٓ ي   ع 

  ّ ٞ َ و  ا: " رؼب٠ُ هبٍ. أػٔبُْٜ ثؾَت"  َٓ ٌِجٞ  ج   ٌ ْ   ك٤َِٜب كَ  ٛ  َٕ ٝ  ٝ ب ـَ  ُ ا ك   َٝ  ٞ٘ ع  َٝ  ٌَ َٕ  اِث ٤ِِ ٞ ؼ  َٔ  " .  أَع 

 ٤ُٝ٧ٚبئ أػل ٓب مًو, اُْل٣ل ٝاُؼناة اٌُ٘بٍ ٖٓ, اث٤ٌِ أرجبع, ٧ػلائٚ أػل ٓب رؼب٠ُ مًو ُٝٔب ٖٓ 

  ؟ ٛٞ كٔب أُو٤ْ ٝاُ٘ؼ٤ْ, اُؼظ٤ْ اُلَٚ

َّٕ : " رؼب٠ُ ٣وٍٞ    َٖ  اِ زَّو٤ِ  ٔ  ُ  اُنٗٞة ع٤ٔغ ٖٓ, ا٤ُٚ ٣لػْٞٛ ٝٓب, ا٤ُْطبٕ ٛبػخ اروٞا اُن٣ٖ"  ا

ٕ   َعَّ٘بد   ك٢ِ"  ٝاُؼ٤ٖبٕ  ٞ٤ ػ  , اُِن٣نح اُضٔبه ع٤ٔغ ك٤ٜب ٝأ٣٘ؼذ, ا٧ّغبه ع٤ٔغ ػ٠ِ اؽزٞد هل"  َٝ

 .ا٧ٝهبد ع٤ٔغ ك٢

 ؟ ُْٜ ٣وبٍ ٓبما  

َٛب: " كفُٜٞب ؽبٍ ُْٜ ٣ٝوبٍ     ِٞ ف  ّ   اك  اَل ََ َٖ  ثِ ٤ِ٘ ِٓ  ٝاٗوطبع, ٝاُِـٞة, ٝاُٖ٘ت ٝاُّ٘ٞ, أُٞد ٖٓ"  آ

َ٘ب. " أٌُلهاد ٍٝبئو, ٝاُْٜ, ٝاُؾيٕ, أُوٗ ٖٝٓ, ٗوٖبٗٚ أٝ ك٤ٚ ْٛ اُن١, اُ٘ؼ٤ْ ٖٓ ٢ّء ََٗيػ  َٝ 

ب ْ   ك٢ِ َٓ ِٛ ِٝه ل   ٕ   ٖ ِٓ   َ  " ٓزؾبثخ ٓزٖبك٤خ, ٝؽَل, ؿَ ًَ ٖٓ, ٍبُٔخ هِٞثْٜ كزجو٠"  ِؿ

  "؟ ا٣٥خ ٛنٙ ػ٤ِٚ رلٍ ٓبما" .  ٓزوبث٤ِٖ ٍوه ػ٠ِ افٞاٗب 

 ال, ٦ُفو ٓوبثال ْٜٓ٘ ًَ ًٕٞ ك٢, ث٤ْٜ٘ ك٤ٔب أكثْٜ ٝؽَٖ, ٝاعزٔبػْٜ, رياٝهْٛ ػ٠ِ مُي كٍ    

 .اُغٞاٛو ٝأٗٞاع, ٝاُِئُئ ثبُلوُ, أُي٣٘خ اَُوه رِي ػ٠ِ ٓزٌئ٤ٖ, ُٚ َٓزل٣وا

  " اَل   ْ  ٜ  َ َٔ ت   ك٤َِٜب ٣َ َٖ  ٤ّئب روجَ ال, ًبِٓخ ٝؽ٤بح ْٗؤح ٣ْ٘ئْٜ هللا ٧ٕ, ٝمُي. ثبٖٛ ٝال ظبٛو ال"  َٗ

ب. " ا٥كبد ٖٓ َٓ َٝ   ْ ٘ َٜب ٛ  ِٓ  َٖ َوِع٤ ق   ٔ  . ا٧ٝهبد ٍبئو ػ٠ِ"  ثِ

 مُي ٣ٞعت ٓب مًو, ٝاُ٘به, اُغ٘خ ٖٓ, هللا ٓلؼٞالد ٖٓ, ٝاُوٛجخ اُوؿجخ ٣ٞعت ٓب مًو ُٝٔب ٖٓ 

  ؟ ٢ٛ كٔب  رؼب٠ُ إٔٝبكٚ

ه   أََٗب أ٢َِّٗ. " ثب٧كُخ ٓئ٣لا, عبىٓب فجوا أفجوْٛ: أ١"  ِػجَبِك١ َٗجِّئ  "     لٞ  ـَ  ُ ْ   ا ِؽ٤  ػوكٞا اما كبْٜٗ"  اُوَّ

, ٜٓ٘ب ٝربثٞا, اُنٗٞة ػٖ ٝأهِؼٞا, هؽٔزٚ ا٠ُ ُْٜ إُِٔٞخ ثب٧ٍجبة ٍؼٞا, ٝٓـلورٚ هؽٔزٚ ًٔبٍ

 .ٓـلورٚ ٤ُ٘بُٞا

  "ٕا٤ُ٧ْ اُؼناة ٛٞ ػناث٢ ٝأ " 

َّٕ "  ك٘جئْٜ. ٝا٩مالٍ ا٧ٖٓ ؽبٍ ا٠ُ اُوعبء ثْٜ ٣زٔبكٟ إٔ ٣٘جـ٢ كال, ٛنا ٝٓغ    أَ َٞ  َػَناث٢ِ َٝ  ٛ 

ُ َؼَناة   ْ   ا ٤َُِ  ثٚ ٗؼٞم, ًٜ٘ٚ ٣جِؾ ٝال, هلهٙ ٣وبكه ال اُن١, هللا ػناة اال, اُؾو٤وخ ك٢ ػناة ال: أ١"  ا٧ 

 ًَ ػٖ ٝثؼلٝا, ؽنهٝا"  أؽل ٝصبهٚ ٣ٞصن ٝال*  أؽل ػناثٚ ٣ؼنة ال"  أٗٚ ػوكٞا اما كبْٜٗ. ػناثٚ ٖٓ

. ٝاُوٛجخ ٝاُوؿجخ, ٝاُوعبء اُقٞف ث٤ٖ, كائٔب هِجٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘جـ٢, كبُؼجل. اُؼوبة ُْٜ ٣ٞعت ٍجت

 ا٠ُ ٗظو ٝاما. ٝاُوؿجخ اُوعبء مُي ُٚ أؽلس, ٝاؽَبٗٚ ٝعٞكٙ, ٝٓـلورٚ هثٚ هؽٔخ ا٠ُ ٗظو كبما

 .ػٜ٘ب ٝا٩هالع ٝاُوٛجخ اُقٞف ُٚ أؽلس, هثٚ ؽوٞم ك٢ ٝرو٤ٖوٙ مٗٞثٚ

  "ْٜاثوا٤ْٛ ٤ٙق ػٖ ٝٗجئ " 

ْ  : " ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ ٓؾٔل ُ٘ج٤ٚ رؼب٠ُ ٣وٍٞ    َٗجِّئ ٜ  َٝ   ٖ ٤ قِ  َػ َٙ  َْ ٤ِٛ  اُوٖخ رِي ػٖ: أ١"  اِث َوا

. ثْٜ ٝاالهزلاء, اُؼجوح ُْٜ ٣ٞعت ٓب, ُْٜ عوٟ ٝٓب, اُوٍَ أٗجبء ػ٤ِْٜ هٖي ك٢ كبٕ, اُؼغ٤جخ

 ثؤٕ هللا أًوٓٚ, اٌُواّ أُالئٌخ: ْٛ ٤ٙٝلٚ. ِٓزٚ ٗزجغ إٔ هللا أٓوٗب اُن١, اُق٤َِ اثوا٤ْٛ, فٖٕٞب

 .أ٤ٙبكٚ عؼِْٜ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ ْٜٓ٘ ٝعَ ُٝٔبما ؟ اثوا٤ْٛ ػ٠ِ كفِٞا ػ٘لٓب أُالئٌخ هبٍ ٓبما  

ا اِم  "     ِٚ  َكَفِٞ  ا َػ٤َِ  ب كَوَبُٞ  ًٓ اَل ٍَ "  ػ٤ِْٜ كوك, ػ٤ِٚ ٍِٔٞا: أ١"  ٍَ ْ   اَِّٗب هَب  ٌ  ٘ ِٓ  َٕ ِعِٞ  . فبئلٕٞ: أ١"  َٝ

 ؽ٤٘نا ػغال, ٤ٙبكزْٜ ُْٜ كؤؽٚو, ث٤زٚ ا٠ُ َٓوػب مٛت, ٤ٙٞكب ٝؽَجْٜ, ػ٤ِٚ كفِٞا ُٔب ٧ٗٚ

 .ٗؾْٞٛ أٝ ُٖٕٞب ٣ٌٞٗٞا إٔ ْٜٓ٘ فبف, ا٤ُٚ رَٖ ال أ٣ل٣ْٜ هأٟ كِٔب. ا٤ُْٜ كولٓٚ

 ؟ أُالئٌخ ثْورٚ ثٔبما  

ا"     َ   اَل : " ُٚ"  هَبُٞ  َع  ٞ ىَ  اَِّٗب رَ ِّْو  ّ   ٗ جَ اَل ـ  ْ   ثِ  ٛنٙ رٚٔ٘ذ. ٝاَُالّ اُٖالح ػ٤ِٚ مباٍؾ: ٝٛٞ"  َػ٤ِِ

 . اُؼِْ ًض٤و: أ١, ػ٤ِْ, أٗض٠ ال مًو ثؤٗٚ, اُجْبهح

 ؟ رؼغت ُٝٔبما ؟ اثوا٤ْٛ ػ٤ِْٜ هك ثٔبما  

٢ِٗٞ: " اُجْبهح ٛنٙ ٖٓ ٓزؼغجب ُْٜ هبٍ     ٔ ر  َّْو  ٕ   َػ٠َِ"  ثبُُٞل"  أَثَ ٢َََِّ٘  أَ ٌِجَو   َٓ  ُ  ا٣بً ٗٞع ٕٝبه"  ا

ٚ٘ٓ  " َْ َٕ  كَجِ ٝ و  ِّْ  ا٧ٍجبة؟ ػلٓذ ٝهل رجْوٕٝ ٝعٚ أ١ ػ٠ِ: أ١"  ر جَ

ا"     َٗبىَ  هَبُٞ  َّْو  ُ َؾنِّ  ثَ  أَٛ ٣ب - ثبُقٖٞٓ ٝأٗزْ, هل٣و ٢ّء ًَ ػ٠ِ هللا ٧ٕ, ك٤ٚ ّي ال اُن١"  ثِب

 . ا٤ٌُْ ٝاؽَبٗٚ هللا كَٚ ٣َزـوة كال, ػ٤ٌِْ ٝثوًبرٚ هللا هؽٔخ - اُج٤ذ ٛنا

ٖ   كاََل "      ٌ َٖ  رَ ِٓ  َٖ ُ وَبِِٗط٤  ٝثوٙ, ٝاؽَبٗٚ هللا ُلَٚ هاع٤ب رياٍ ال ثَ, اُق٤و ٝعٞك ٣َزجؼلٕٝ اُن٣ٖ"  ا

 . ٝآز٘بٗٚ

 ؟ اَُالّ ػ٤ِٚ اثوا٤ْٛ أعبثْٜ ثٔبما  

    "  ٖ َٓ ٖ   ٣َو َٜ٘   َٝ خِ  ِٓ َٔ ِٚ  َهؽ  َٕ  ااِلَّ  َهثِّ بُٞ  َّٚ  هللا أٗؼْ ٖٓ ٝأٓب. اهزلاهٙ ًٝٔبٍ, ثوثْٜ ُْٜ ػِْ ال اُن٣ٖ"  اُ

 ٝاٍُٞبئَ ا٧ٍجبة ًضوح ٖٓ ٣ؼوف ٧ٗٚ, ا٤ُٚ اُو٘ٞٛ ا٠ُ ٍج٤َ كال, اُؼظ٤ْ ٝاُؼِْ ثبُٜلا٣خ ػ٤ِٚ

 . ًض٤واً  ٤ّئب, هللا ُوؽٔخ, ٝاُطوم

 ٖٓ ؟ هٍَ أْٜٗ اثوا٤ْٛ ػوف  

 .ْٜٓ ٧ٓو ٓوٍِٕٞ أْٜٗ ػوف, اُجْبهح ثٜنٙ ثْوٝٙ  ػ٘لٓب   

  "ٍأ١ " أُوٍِٕٞ أ٣ٜب فطجٌْ كٔب هب " : ٍَ ب"  ُِٔالئٌخ اَُالّ ػ٤ِٚ اُق٤َِ"  هَب َٔ ْ   كَ  ٌ ج  َب َفط   أ٣َٜ 

 َٕ  ِٞ ٍَ و   ٔ  ُ  " .  ا

 أهٍِزْ؟ ٢ّء ١٧ٝ, ّؤٌْٗ ٓب: أ١

ٍَ  ااِلَّ " . ٝٗؼبهجْٜ ُ٘ؼنثْٜ, ّوْٛ ٝػظْ, كَبكْٛ ًضو: أ١ " ٓغو٤ٖٓ هّٞ ا٠ُ أهٍِ٘ب اٗب هبُٞا"  ٛ   آ  ُٞ 

ْ   اَِّٗب  ٛٞ َ٘غ   ٔ َُ  َٖ ِؼ٤ َٔ َوأَرَٚ   ااِلَّ "  ٝأِٛٚ, ُٞٛب اال: أ١"  أَع   ٓ َٗب ا َب هَلَّه  َٖ  اَِّٜٗ ِٔ َُ  َٖ بثِِو٣ ـَ  ُ  اُجبه٤ٖ: أ١"  ا

, اٛالًْٜ ك٢ اُوٍَ ٣غبكٍ, اثوا٤ْٛ كغؼَ: ٜٓ٘ب ٝٗ٘غ٤ْٜ, ٝأِٛٚ كِ٘قوع٘ٚ, ُٞٛ ٝأٓب. ثبُؼناة

 كنٛجٞا"  ٓوكٝك ؿ٤و ػناة آر٤ْٜ ٝاْٜٗ هثي أٓو عبء هل اٗٚ ٛنا ػٖ أػوٗ اثوا٤ْٛ ٣ب. " ٣ٝواعؼْٜ

 .ػ٘ٚ

 ؟ اَُالّ ػ٤ِٚ ُٞٛ ٓٞهق ٓب ُٞٛ آٍ ا٠ُ أُالئٌخ عبء ػ٘لٓب  

ب"     َّٔ ٍَ  َعبءَ  كََِ ٛ   آ  ُٞ  َٕ  ِٞ ٍَ و   ٔ  ُ ٍَ  ا ْ  "  ُٞٛ ُْٜ"  هَب  ٌ َّ ّ   اِٗ  ٞ َٕ  هَ ٝ ٌَو   ٘  ٖٓ أكه١ ٝال أػوكٌْ ال: أ١"  ٓ 

ا"  .أٗزْ َ   هَبُٞ  ب ِعئ َ٘بىَ  ثَ َٔ ا ثِ بٗٞ  ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ ٝ زَو   ٔ  ٣ٌٝنثٞٗي, ك٤ٚ ٣ٌْٕٞ ًبٗٞا اُن١ ثؼناثْٜ عئ٘بى: أ١"  ٣َ

أَر٤َ َ٘بىَ . " ثٚ رٞػلْٛ ؽ٤ٖ ُ َؾنِّ  َٝ اَِّٗب"  ثبُٜيٍ ٤ٌُ اُن١"  ثِب َٝ  َٕ بِكهٞ  َٖ  .ُي هِ٘ب ك٤ٔب"  َُ
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رــجـحـــال ســــــورة  

 ؟ ٝأِٛٚ اَُالّ ػ٤ِٚ ُٞٛ ٖٓ أُالئٌخ ِٛت ٓبما  

وِ "   ٍ َ ٛ ِِيَ  كَؤ َ غ   ثِؤ
َٖ  ثِوِط  ِٓ  َِ ارَّجِغ  . " َٓواى ػٖ أؽل ٣له١ ٝال, اُؼ٤ٕٞ ر٘بّ ؽ٤ٖ أص٘بئٚ ك٢: أ١"  ا٤َُِّ  َٝ 

  ْ ثَبَهٛ  اَل  أَك  ِ زَلِذ   َٝ َ٣   ْ  ٌ  ٘  . ٝأٍوػٞا ثبكهٝا: أ١"  أََؽل   ِٓ

  "ٞا  ٚ  ٓ ا َٕ  َؽ٤ ش   َٝ ٝ و  َٓ   ؟ ػ٤ِٚ ٣لٍ ٓبما"   ر ئ 

٤ َ٘ب. " ٣زٞعٜٕٞ أ٣ٖ ا٠ُ ٣لُْٜ ك٤ُال ٓؼْٜ ًؤٕ َٚ هَ َٝ  ِٚ َّٕ ." ك٤ٚ ٓض٣ٞ٘خ ال فجوا أفجوٗبٙ: أ١"  َمُِيَ  ا٤َُِ   أَ

اَلءِ  َكاثِوَ  ع   َٛئ  و طٞ  َٓ  َٖ جِِؾ٤  ٖ  . ٣َٝزؤِْٕٜ ٣غزبؽْٜ اُن١ اُؼناة ٤ٍٖجؾْٜ: أ١"  ٓ 

 ؟ ٣َزجْوٕٝ أُل٣٘خ أَٛ عبء ُٔبما  

َعبءَ "     َٝ   َ  ٛ ِل٣َ٘خِ  أَ َٔ  ُ َٕ "  ُٞٛ هّٞ ك٤ٜب اُز٢ أُل٣٘خ: أ١"  ا ٝ و  ِْ زَج   َ , ثؼٚب ثؼْٜٚ ٣جْو أ١"  ٣َ

 ؽز٠ كغبءٝا. ك٤ْٜ اُلبؽْخ كؼَ ُوٖلْٛ ٝمُي, ػ٤ِْٜ ٝاهزلاهْٛ ٝعْٜٞٛ ٕٝجبؽخ, ُٞٛ ثؤ٤ٙبف

َّٕ "  :٣ٝوٍٞ ْٜٓ٘ ٣َزؼ٤ن ُٝٞٛ, أ٤ٙبكٚ ػ٠ِ ُٞٛب ٣ؼبُغٕٞ كغؼِٞا, ُٞٛ ث٤ذ ا٠ُ ِٕٝٞا اَلءِ  اِ  َٛئ 

٤ ل٢ِ ٢ِٗٞ كاََل  َٙ ؾ  َٚ ا رَل  ارَّوٞ  َٝ  َ اَل  هللاَّ َٝ ٢ِٗٝ ي   ٖٓ فٞف ك٤ٌْ ٤ٌُ ًبٕ ٝإ, مُي أٍٝ هللا هاهجٞا: أ١"  ر ق 

 .ا٤ُْ٘غ ا٧ٓو ثلؼَ ؽوٓزْٜ ْٜٓ٘ ٝر٘زٌٜٞا, أ٤ٙبك٢ ك٢ رلٚؾٕٞ كال, هللا

 ؟ أعبثٞٙ ثٔبما  

ا"  ٝ    ْ  : " كوٜ رقيٕٝ ٝال هُٞٚ ػٖ عٞاثب ُٚ"  هَبُٞ  َُ َٝ ٘ َٜيَ  أَ َٗ  ِٖ َٖ  َػ ٤ ِٔ ُ َؼبَُ  هل ك٘ؾٖ, ر٤ٚلْٜ إٔ"  ا

ٍَ . " أػنه كول أٗنه ٖٝٓ, أٗنهٗبى اَلءِ : " إٔبثٚ اُن١ ا٧ٓو ّلح ٖٓ ُٞٛ ُْٜ"  هَب ٕ   ثََ٘بر٢ِ َٛئ  ْ   اِ ٘ ز   ً 

 َٖ  "  ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ ٓؾٔل ُوٍُٞٚ هللا هبٍ ُٜٝنا, ثوُٞٚ ٣جبُٞا كِْ" .  كَبِػ٤ِِ

 ؟ ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ ُِ٘ج٢ هللا ٕٝلْٜ ثٔبما  

ىَ "    و   ٔ ْ   ََُؼ  َّٜ ْ   َُل٢ِ اِٗ ِٜ َورِ  ٌ ٍَ  َٕ  ٜٞ َٔ  ٓؼٜب ٣جبُٕٞ ال اُز٢, اُلبؽْخ ٓؾجخ ٌٍوح ٢ٛ, اٌَُوح ٝٛنٙ"  ٣َؼ 

 . ُّٞ ٝال ثؼنٍ

  "  ْ ٤ َؾخ   كَؤََفَنر ٜ  َّٖ َٖ  اُ ِوه٤ِ  ْ  ٓ  " 

 ٍٝوٟ هثٚ أٓو كبٓزضَ. ٝاٌُوة ا٤ُٚن ٖٓ ٣غلٙ ًبٕ ٓب ُٞٛ ػٖ ىاٍ, ؽبُْٜ اُوٍَ ُٚ ث٤٘ذ كِٔب   

 . ك٘غٞا, ٤ُال ثؤِٛٚ

 ؟ ُٞٛ هّٞ ٓآُْٜ ٛٞ ٝٓب ػوبثْٜ ٛٞ ٓب" اُوو٣خ أَٛ ٝأٓب  

   "  ْ ٤ َؾخ   كَؤََفَنر ٜ  َّٖ َٖ  اُ ِوه٤ِ  ْ ِ َ٘ب. " أّل ػ٤ِْٜ اُؼوٞثخ ًبٗذ ؽ٤ش, أٌُْ ّوٝم ٝهذ: أ١"  ٓ   كََغَؼ

بكََِِٜب َػب٤ََُِٜب َٗب. " ٓل٣٘زْٜ ػ٤ِْٜ هِج٘ب: أ١"  ٍَ طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ ٖ   ِؽَغبَهحً  َػ٤َِ  ِٓ   َ ٤ غِّ  ٖٓ ّن ٖٓ ك٤ٜب رزجغ"  ٍِ

 .اُجِل

    " َّٕ َٖ  ٣٥ََبد   َمُِيَ  ك٢ِ اِ ٤ ِٔ ٍِّ َٞ زَ  ٔ  ِ  ٣لٜٕٔٞ, ٝكواٍخ ٝه٣ٝخ كٌو ُْٜ اُن٣ٖ, أُزلٌو٣ٖ أُزؤ٤ِٖٓ: أ١"  ُِ

 ٤ٍؼبهجْٜ هللا إٔ, اُؼظ٤ٔخ اُلبؽْخ ٛنٙ فٖٕٞب, هللا ٓؼب٢ٕ ػ٠ِ رغوأ ٖٓ إٔ ٖٓ, ثنُي أه٣ل ٓب ثٜب

َب"  .ا٤َُئبد أّ٘غ ػ٠ِ رغوأٝا ًٔب, اُؼوٞثبد ثؤّ٘غ اَِّٜٗ َ  "  ُٞٛ هّٞ ٓل٣٘خ: أ١"  َٝ ج٤ِ ََ ْ   َُجِ و٤ِ  ٓ  "

َّٕ "  اُل٣به رِي ك٢ روكك ٖٓ ًَ ٣ؼوكٚ, َُِب٤ٌُٖ َٖ  ٣٥ََخً  َمُِيَ  ك٢ِ اِ ٤ِ٘ ِٓ ئ   ٔ  ِ ُِ . " 

 ؟  ا٣٥بد  ٖٓ اُؼجو ٢ٛ ٓب  

o أرجبػٚ ٖٓ, اَُالّ ػ٤ِٚ ُٞٛب كبٕ. اثوا٤ْٛ ثق٤ِِٚ رؼب٠ُ ػ٘ب٣زٚ: اُؼجو ٖٓ اُوٖخ ٛنٙ ٝك٢ ,

 إٔ هٍِٚ أٓو, مُي اٍزؾوٞا ؽ٤ٖ, ُٞٛ هّٞ اٛالى هللا أهاك كؾ٤ٖ. ُٚ ر٤ِٔن كٌؤٗٚ ثٚ آٖٓ ٖٝٓ
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 عبكُْٜ اٗٚ ؽز٠, ُٚ ثؼضٞا ثٔب ٣ٝقجوٝٙ, ثبُُٞل ٣جْوٝٙ ٢ً, اَُالّ ػ٤ِٚ اثوا٤ْٛ ػ٠ِ ٣ٔوٝا

 . ٗلَٚ كطبثذ, أه٘ؼٞٙ ؽز٠, اٛالًْٜ ك٢ اَُالّ ػ٤ِٚ

o هللا هله, ثْٜ ٝاُوأكخ ػ٤ِْٜ اُوهخ أفنرٚ كوثٔب, ٝٛ٘ٚ أَٛ ًبٗٞا ُٔب, اَُالّ ػ٤ِٚ ُٞٛ ًٝنُي 

 ٓٞػلْٛ إ: " ُٚ ه٤َ ُٔب اٛالًْٜ اٍزجطؤ ؽز٠, ػ٤ِْٜ ٝؽ٘وٚ ؿ٤ظٚ ٣ْزل ثٚ ٓب, ا٧ٍجبة ٖٓ

 " .  ثوو٣ت اُٖجؼ أ٤ٌُ اُٖجؼ

o ثْٜ أٝهغ, اٗز٠ٜ كبما. ٝٛـ٤بْٜٗ ّوْٛ ىاك, هو٣خ ٣ِٜي إٔ أهاك اما, رؼب٠ُ هللا إٔ: ٜٝٓ٘ب ٖٓ 

 .٣َزؾوٞٗٚ ٓب اُؼوٞثبد

 ٖٓ ْٛ ؟ ثب٣٧ٌخ أُوٖٞك ٝٓب ؟ ا٣٧ٌخ إٔؾبة  

: ٝٛٞ, ا٣٧ٌخ ا٠ُ ٝأٙبكْٜ هللا ٗؼزْٜ, ّؼ٤ت هّٞ ٝٛئالء " ُظب٤ُٖٔ ا٣٧ٌخ إٔؾبة ًبٕ ٝإ"    

 ا٠ُ كلػبْٛ, ّؼ٤ت ٗج٤ْٜ عبءْٛ ثَ, ثٜب هبٓٞا ٓب ٝأْٜٗ, ػ٤ِْٜ ٗؼٔزٚ ٤ُنًو, ا٧ّغبه ًض٤و اُجَزبٕ

 كبٍزٔوٝا, أُؼبُغخ أّل ػ٠ِ مُي ػ٠ِ ٝػبعِْٜ, ٝأُٞاى٣ٖ أٌُب٤٣َ ك٢ اُ٘بً ظِْ ٝروى, اُزٞؽ٤ل

َ٘ب. " ثبُظِْ, ٛ٘ب, ٕٝلْٜ, ُٜٝنا, اُقِن ؽن ٝك٢, اُقبُن ؽن ك٢ ظِْٜٔ ػ٠ِ  ٔ ٗ زَوَ ْ   كَب  ٜ ٘  كؤفنْٛ"  ِٓ

 . ػظ٤ْ ٣ّٞ ػناة ًبٕ اٗٚ, اُظِخ ٣ّٞ ػناة

  "ب َٔ  َّٜ اِٗ   ؟ ثؤٜٗٔب ٣وٖل ٓبما" َٝ

ّ  "  ا٣٧ٌخ ٝإٔؾبة, ُٞٛ هّٞ ك٣به: أ١    ب َٓ ِ ٖ   َُجِب ج٤ِ  ًَ أَُبكوٕٝ ثْٜ ٣ٔو, ٝاٙؼ ُجطو٣ن: أ١"  ٓ 

 .ا٧ُجبة أُٝٞا ثنُي ك٤ؼزجو, ثب٧ثٖبه ْٓبٛل ٛٞ ٓب آصبهْٛ ٖٓ ك٤ج٤ٖ, ٝهذ

  "؟ اَُالّ ػ٤ِٚ ٕبُؼ كوٜ ًنثٞا ْٝٛ و٤ٍِٖٔاُ هُٞٚ كالُخ ٓب" أُو٤ٍِٖ اُؾغو إٔؾبة ًنة ُٝول  

 أهٗ ك٢ أُؼوٝف اُؾغو ٣ٌَٕ٘ٞ ًبٗٞا اُن٣ٖ, ٕبُؼ هّٞ, ْٝٛ, اُؾغو أَٛ ػٖ رؼب٠ُ ٣قجو   

 الرلبم, اُوٍَ ٍبئو ًنة كول, هٍٞال ًنة ٖٝٓ. ٕبُؾب ًنثٞا: أ١, أُو٤ٍِٖ ًنثٞا أْٜٗ, اُؾغبى

 ثب٩ر٤بٕ اُوٍَ ع٤ٔغ اّزوى اُن١ اُؾن ٖٓ ثٚ عبء ُٔب ثَ, ُْقٖٚ ثؼْٜٚ رٌن٣ت ٤ٌُٝ. كػٞرْٜ

 . ثٚ

    "  ْ آر٤َ َ٘بٛ   ٖٓ ٢ٛ, اُ٘بهخ رِي: عِٔزٜب ٖٝٓ, اُؾن ٖٓ ٕبُؼ ثٚ عبءْٛ ٓب ٕؾخ ػ٠ِ اُلاُخ"  آ٣َبرَِ٘ب َٝ

 .اُؼظ٤ٔخ هللا آ٣بد

 ؟ ا٣٥بد ٖٓ ٓٞهلْٜ ٓب  

ا"  بٗٞ  ٌَ ٘ َٜب كَ َٖ  َػ ٤ ِٙ ِو ؼ   . هللا ػ٠ِ ٝرغجوا ًجوا"  ٓ 

 ؟ ٗؼْٜٔ ًضوح ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ ًبٗٞا ٓبما  

ا"     بٗٞ  ًَ َٕ "  - ػ٤ِْٜ هللا اٗؼبّ ًضوح ٖٓ -"  َٝ ٘ ِؾزٞ  َ٣  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِ٘ ِٓ  ٓطٔئ٤ٖ٘ أُقبٝف ٖٓ"  آ

, ا٧هىام ػ٤ِْٜ هللا ٧كه, اَُالّ ػ٤ِٚ, ٕبُؾب ٗج٤ْٜ ٕٝلهٞا, اُ٘ؼٔخ ٌّوٝا كِٞ. ك٣بهْٛ ك٢

 أٓو ػٖ ٝػزٞا, اُ٘بهخ ٝػووٝا, ًنثٞا ُٔب - ٌُْٜٝ٘. ٝا٥عَ اُؼبعَ اُضٞاة ٖٓ ثؤٗٞاع ٧ًٝوْٜٓ

 " . اُٖبكه٤ٖ ٖٓ ً٘ذ إ, رؼلٗب ثٔب ائز٘ب ٕبُؼ ٣ب: " ٝهبُٞا, هثْٜ

  "  ْ ٤ َؾخ   كَؤََفَنر ٜ  َّٖ َٖ  اُ جِِؾ٤  ٖ  ٓ  . " 

 اُقي١ ٖٓ, مُي ٣زجغ ٓب ٓغ, ٠ٌِٛ عبص٤ٖٔ كاهْٛ ك٢ ٝإٔجؾٞا, أعٞاكْٜ ك٢ هِٞثْٜ كزوطؼذ   

 . أَُزٔوح ٝاُِؼ٘خ
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 َٛ ؟ أؽل هللا ٖٓ ػْٜ٘ ٣ـ٠٘  

ب"     َٔ ٠َ٘ كَ ْ   أَؿ   ٜ ٘ ب َػ ا َٓ بٗٞ  ًَ  َٕ جٞ  َِ  ٌ  ٝال, أٖٗبه هٞح ٝال, ع٘ٞك ًضوح ٣وكٙ ال, عبء اما هللا أٓو ٧ٕ"  ٣َ

 .أٓٞاٍ ؿياهح

 ؟ ٝا٧هٗ أَُٞاد فِن ٖٓ اُؾٌٔخ ٓب  

 ٣ظٖ ًٔب, ثبٛال ػجضب فِو٘بٛٔب ٓب: أ١ " ثبُؾن اال ث٤ٜ٘ٔب ٝٓب ٝا٧هٗ أَُبٝاد فِو٘ب ٝٓب"    

ُ َؾنِّ  ااِلَّ "  فِو٘بٛٔب ٓب ثَ. هللا أػلاء , فبُؤٜب ًٔبٍ ػ٠ِ كاُز٤ٖ ك٤ٜٔب ثٔب رٌٞٗب إٔ, ٓ٘ٚ اُن١"  ثِب

 ّو٣ي ال ٝؽلٙ, ُٚ اال اُؼجبكح ر٘جـ٢ ال اُن١ ٝأٗٚ, أُؾ٤ٜ ٝػِٔٚ, ٝؽٌٔزٚ, هؽٔزٚ ٍٝؼخ, ٝاهزلاهٙ

ُٚ " . َّٕ اِ ََّبَػخَ  َٝ  ٓوح اُ٘بً فِن ٖٓ أًجو, اثزلاء ٝا٧هٗ أَُبٝاد فِن ٧ٕ, ك٤ٜب ه٣ت ال"  ٥َر٤َِخ   اُ

 . أفوٟ

 ل ؼَ   ٛٞ ٓب َّٖ ََ  اُ ٤ ِٔ ُ َغ   ؟ ا

, هثي ٖٓ ُز٘بٍ, ثبُـلوإ ٝمٗجٚ, ثب٩ؽَبٕ ا٢َُٔء اٍبءح هبثَ ثَ, ك٤ٚ أم٣خ ال اُن١, اُٖلؼ ٛٞ   

: ٝٛٞ. ٛ٘ب مًود ٓٔب أؽَٖ ٓؼ٠٘ ٢ُ ظٜو ٝهل. هو٣ت كٜٞ آد ٛٞ ٓب ًَ كبٕ, ٝاُضٞاة ا٧عو عي٣َ

 كٕٝ. ٝاُلؼ٤ِخ اُو٤ُٞخ ٝا٧م٣خ, اُؾول ٖٓ ٍِْ هل اُن١ اُؾَٖ: أ١, اُغ٤َٔ اُٖلؼ ٛٞ, ثٚ أُؤٓٞه إٔ

, اُؼوٞثخ أُوبّ اهز٠ٚ ؽ٤ش, ٣ٖلؼ, كال. ٓؾِٚ ؿ٤و ك٢ اُٖلؼ: ٝٛٞ, ثغ٤َٔ ٤ٌُ اُن١ اُٖلؼ

 .أُؼ٠٘ ٛٞ ٝٛنا, اُؼوٞثخ اال ك٤ْٜ ٣٘لغ ال اُن٣ٖ, اُظب٤ُٖٔ أُؼزل٣ٖ ًؼوٞثخ

  "؟ ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ هٍُٞٚ ػ٠ِ هللا آزٖ ثٔبما " أُضب٢ٗ ٖٓ ٍجؼب آر٤٘بى ُٝول 

 اَُٞه - اُٖؾ٤ؼ ػ٠ِ- ٖٝٛ"  أُضب٢ٗ ٖٓ ٍجؼب آر٤٘بى ُٝول: " هٍُٞٚ ػ٠ِ ٓٔز٘ب رؼب٠ُ ٣وٍٞ   

"  ا٧ػواف"  ٝ"  ا٧ٗؼبّ"  ٝ"  أُبئلح"  ٝ"  اَُ٘بء"  ٝ" ,  ػٔوإ ٝآٍ" "  اُجووح: " اُطٞاٍ اَُجغ

"  اُؼظ٤ْ ٝاُووإٓ"  ػطق ك٤ٌٕٞ. آ٣بد ٍجغ ٧ٜٗب اٌُزبة كبرؾخ أٜٗب أٝ"  اُزٞثخ"  ٓغ"  ا٧ٗلبٍ"  ٝ

, اُـ٤ت ٝػِّٞ, اُزٞؽ٤ل ٖٓ أُضب٢ٗ ك٢ ٓب ٌُضوح, اُقبٓ ػ٠ِ اُؼبّ ػطق ثبة ٖٓ, مُي ػ٠ِ

 ٍجغ أٜٗب: ٓؼ٘بٛب, أُضب٢ٗ اَُجغ ٢ٛ"  اُلبرؾخ"  ثؤٕ, اُوٍٞ ٝػ٠ِ. ك٤ٜب ٝرض٤ٜ٘ب, اُغ٤ِِخ ٝا٧ؽٌبّ

 أػطبٙ هل ًبٕ, أُضب٢ٗ اَُجغ ٓغ اُؼظ٤ْ اُووإٓ أػطبٙ هل هللا ًبٕ ٝاما. هًؼخ ًَ ك٢ رض٠٘, آ٣بد

 . أُئٕٓ٘ٞ ثٚ كوػ ٓب ٝأػظْ, أُز٘بكَٕٞ ك٤ٚ ٣ز٘بكٌ ٓب أكَٚ

  "كٌوى اّـبٍ ػ٠ِ ٣ؾِٔي اػغبثب رؼغت ال: أ١"  ْٜٓ٘ أىٝاعب ثٚ ٓزؼ٘ب ٓب ا٠ُ ػ٤٘٤ي رٔلٕ ال ,

 أُضب٢ٗ ٖٓ, هللا آربى ثٔب ٝاٍزـٖ, اُغبِٕٛٞ ثٜب ٝاؿزو, أُزوكٕٞ ثٜب رٔزغ اُز٢, اُل٤ٗب ثْٜٞاد

 . اُؼظ٤ْ ٝاُووإٓ

  "٣وروت ٗلغ ٝال, ٣وع٠ ك٤ْٜ ف٤و ال كبْٜٗ"  ػ٤ِْٜ رؾيٕ ٝال. 

  "َاُؼٞٗ ٝأكَٚ, اُجلٍ أؽَٖ, ػْٜ٘ أُئ٤ٖ٘ٓ ك٢ كِي " أُج٤ٖ اُ٘ن٣و أٗب ا٢ٗ ٝه . 

  "٘ٝرٞككا, ٝاًوآب, ٓؾجخ, فِوي ُْٜ ٝؽَٖ, عبٗجي ُْٜ أُٖ أ١"  ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ع٘بؽي ٝافل . 

  "َ؟ اُوٍَ ٝظ٤لخ ٓب" أُج٤ٖ اُ٘ن٣و أٗب ا٢ٗ ٝه  

 اما كبٗي. ٝاُٖل٣ن, ٝاُؼلٝ, ٝاُجؼ٤ل ُِوو٣ت ٝاُزج٤ِؾ, اُوٍبُخ ٝأكاء, اُ٘ناهح ٖٓ ػ٤ِي ثٔب هْ: أ١   

 .٢ّء ٖٓ ػ٤ِْٜ ؽَبثي ٖٓ ٝٓب, ٢ّء ٖٓ ؽَبثْٜ ٖٓ ػ٤ِي ك٤ٌِ, مُي كؼِذ

  "ػٖ اُ٘بً ُٖل اَُبػ٤ٖ, ثٚ عئذ ٓب ثطالٕ ػ٠ِ اُؼوٞثخ أٗيُ٘ب ًٔب"  أُوز٤َٖٔ ػ٠ِ أٗيُ٘ب ًٔب 

 .هللا ٍج٤َ
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  "ٖكْٜٔ٘. ٣ٜٞٝٗٚ ٓب ثؾَت ٣ٖوكٞٗٚ, ٝأعياءاً , ٝأػٚبءاً , إٔ٘بكبً : أ١"  ػ٤ٖٚ اُووإٓ عؼِٞا اُن٣ 

 اٌُلوح أهٞاٍ ٖٓ مُي ؿ٤و ا٠ُ ٓلزوٟ ٣وٍٞ ٖٓ ْٜٝٓ٘ ًٜبٗخ: ٣وٍٞ ٖٓ ْٜٝٓ٘, ٍؾو: ٣وٍٞ ٖٓ

 .اُٜلٟ ػٖ اُ٘بً ٤ُٖلٝا, ك٤ٚ هلؽْٜ عؼِٞا اُن٣ٖ, ثٚ أٌُنث٤ٖ

  "ٝك٢"  ٣ؼِٕٔٞ ًبٗٞا ػٔب"  ٝثلُٚ ٝؽوكٚ, ٝػبثٚ ك٤ٚ هلػ ٖٓ ع٤ٔغ: أ١"  أعٔؼ٤ٖ َُ٘ؤُْٜ٘ كٞهثي 

 .٣ؼِٕٔٞ ًبٗٞا ٓب ػ٠ِ ا٩هبٓخ ػٖ ُْٜ ٝىعو, رو٤ٛت أػظْ ٛنا

  "ٝإٔ, ثـ٤وْٛ ٝال, ثْٜ ٣جب٢ُ ال إٔ هٍُٞٚ هللا أٓو صْ " أُْو٤ًٖ ػٖ ٝأػوٗ رئٓو ثٔب كبٕلع 

. أُز٤ًٜٖٞ أهٞاٍ رٖلٙ ٝال ػبئن أٓوٙ ػٖ ٣ؼٞه٘ٚ ٝال أؽل ٌَُ ثنُي ٣ٝؼِٖ, هللا أٓو ثٔب ٣ٖلع

 . ّؤٗي ػ٠ِ ٓوجال, َٝٓبثزْٜ ْٓبرٔزْٜ ٝاروى, ثْٜ رجبٍ ال أ١"  أُْو٤ًٖ ػٖ ٝأػوٗ"

  "أَُزٜيئٕٞ ٣ٚوٙ ال إٔ, ُوٍُٞٚ هللا ٖٓ ٝػل ٝٛنا, ثٚ عئذ ٝثٔب ثي"  أَُزٜيئ٤ٖ ًل٤٘بى اٗب ,

 .اُؼوٞثخ أٗٞاع ٖٓ ّبء ثٔب ا٣بْٛ هللا ٣ٌل٤ٚ ٝإٔ

 َٛ ؟ ثبَُٔزٜيئ٤ٖ هللا ٝػل ؽون  

 اال, ثٚ عبء ٝثٔب ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ هللا ثوٍٍٞ ثبالٍزٜياء أؽل رظبٛو ٓب كبٗٚ, رؼب٠ُ كؼَ ٝهل   

 . هزِخ ّو ٝهزِٚ, هللا أٌِٛٚ

 ْاُٜب هللا ٓغ ٣غؼِٕٞ اُن٣ٖ"  هللا ٣ئمٕٝ, أ٣ٚب كبْٜٗ. هللا هٍٍٞ ٣ب ٣ئمٝٗي ًٔب ٝأْٜٗ ٕٝلْٜ مًو ص 

 . اُو٤بٓخ ٝهكٝا اما أكؼبُْٜ ؿت"  ٣ؼِٕٔٞ كَٞف"  ثوْٛ ٝٓ٘ٚ, ٝفبُوْٜ هثْٜ ٝٛٞ"  آفو

  "ػ٠ِ هبكهٕٝ ك٘ؾٖ. ٝاالٍزٜياء اُزٌن٣ت ٖٓ ُي"  ٣وُٕٞٞ ثٔب ٕلهى ٤ٚ٣ن أٗي ٗؼِْ ُٝول 

 .٣ِْٜٜٔ ٝال ٣ِْٜٜٔ هللا ٌُٖٝ, ٣َزؾوٞٗٚ ثٔب ُْٜ ٝاُزؼغ٤َ, ثبُؼناة اٍزئٖبُْٜ

 ؟ ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ ٗج٤ٚ هللا أٓو ثٔبما  

, ٝرَج٤ؾٚ, هللا مًو ٖٓ أًضو: أ١"  اَُبعل٣ٖ ٖٓ ًٖٝ هثي ثؾٔل ٍجؼ"  ٓؾٔل ٣ب أٗذ"  كـ"    

 .أٓٞهى ػ٠ِ ٣ٝؼ٤٘ي, ٣ْٝوؽٚ, اُٖله ٣ٍٞغ مُي كبٕ, ٝاُٖالح, ٝرؾ٤ٔلٙ

  "هللا ا٠ُ اُزووة ػ٠ِ ا٧ٝهبد ع٤ٔغ ك٢ اٍزٔو: أ١, أُٞد: أ١"  ا٤ُو٤ٖ ٣ؤر٤ي ؽز٠ هثي ٝاػجل 

 ٖٓ ا٤ُو٤ٖ أربٙ ؽز٠, اُؼجبكح ك٢ كائجب ٣يٍ كِْ, هثٚ أٓو ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ كبٓزضَ. اُؼجبكاد ثؤٗٞاع

 ًض٤وا ر٤َِٔب, ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ هثٚ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 (18) آ٣خ : 

o (اٌُج٠َ٤ أؽٔل.ك) ٍٝالّ؟ ٍالٓبً  ث٤ٖ اُلوم ٓب 

َ  ) رؼب٠ُ هبٍ ٤ قِ  َؽِل٣ش   أَرَبىَ  َٛ َٙ  َْ ٤ِٛ َٖ  اِث َوا ٤ ِٓ َو  ٌ  ٔ  ُ ا اِم  { 82} ا ِٚ  َكَفِٞ  ا َػ٤َِ  اَلٓبً  كَوَبُٞ  ٍَ  ٍَ  هَب

  ّ اَل ٍَ   ّ  ٞ َٕ  هَ ٝ ٌَو  ٘ ْ  ) رؼب٠ُ ٝهبٍ( اُناه٣بد{ 81} ٓ  َٗجِّئ ٜ  ٤ قِ  َػٖ َٝ َٙ  َْ ٤ِٛ ا   اِم    {15} اِث واَ  َكَفِٞ 

 ِٚ ا   َػ٤َِ  ٍَ  ٍَالٓبً  كَوَبُٞ  ْ   اَِّٗب هَب  ٌ ٘ ِٓ  َٕ ِعِٞ   ٓوكٞػخ؟ ٝاُضب٤ٗخ ٖٓ٘ٞثخ ا٠ُٝ٧( اُؾغو{ 18} َٝ

ّ   مًوٗبٙ, ٓب ؽ٤ ي ك٢ ٛنا ٣لفَ     ُقجو ٓجزلأ آب( ٍالّ) ا٤ٍٔخ عِٔخ ٖٓ عيء ٛٞ ٍال

ّ  ) ٓؾنٝف  .ٓؾنٝف ُٔجزلأ فجو أٝ( ػ٤ٌِْ ٍال
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َ  ) هِ٘ب اما. كؼ٤ِخ عِٔخ ٖٓ عيء ٝأُٖ٘ٞة اال٤ٍٔخ ٣ل٤ل أُوكٞع: اُوبػلح     عِٔخ ك٢ٜ( ٣ٝ

َ  ) ا٤ٍٔخ  .كؼ٤ِخ عِٔخ( اُوهبة كٚوةَ ) رؼب٠ُ هبٍ. كؼ٤ِخ عِٔخ ك٢ٜ ٣ٝالً  هِ٘ب ٝاما( ُٚ ٣ٝ

ٙ أ١ ٍالٓبً  هبُٞا     اُغِٔخ ٛو٣ن ػٖ ٜٓ٘ب ثق٤و اُزؾ٤خ هك   ٝاثوا٤ْٛ اُلؼ٤ِخ ثبُغِٔخ ؽ٤ٞ 

 ٍالّ اُغ٘خ أَٛ رؾ٤خ إٔ رؼب٠ُ هبٍ ُٝنُي اُلائْ اُْبَٓ اُضبثذ اَُالّ ٍالّ هبٍ اال٤ٍٔخ

ٕ ٤٤زْ ٝاما) رؼب٠ُ ٝهبٍ( ٕجورْ ثٔب ػ٤ٌِْ ٍالّ) اال٤ٍٔخ ثبُغِٔخ ك٤ٜب ٣ؾ٤ٞ  ا ثزؾ٤خ   ؽ   كؾ٤ٞ 

 َٖ ٝٛب أٝ ٜٓ٘ب ثؤؽَ ك   .ٜٓ٘ب ثؤؽَٖ ؽ٤ بْٛ ٝاٗٔب ٣وك ٛب ُْ اثوا٤ْٛ(ه 

 (13) آ٣خ : 

o كبَٙ.ك) ثبُؼ٤ِْ؟ ٝاٍؾن ثبُؾ٤ِْ ٩ٍٔبػ٤َ رؼب٠ُ هللا ٕٝق ك٢ اُج٤ب٤ٗخ أَُِخ ٓب 

 (اَُبٓوائ٠

َٗبٙ  )    َّْو  ّ   كَجَ اَل ـ  ْ   ثِ ٌَ ) ٝ 585 آ٣خ اُٖبكبد ٍٞهح( َؽ٤ِِ َع  ٝ َ ْ   كَؤ  ٜ ٘ ا ِف٤لَخً  ِٓ  رََقق   اَل  هَبُٞ 

  ٙٝ َّْو  ثَ َٝ   ّ اَل ـ  ْ   ثِ ا  )ٝ 80 آ٣خ اُناه٣بد ٍٞهح( َػ٤ِِ َ   الَ  هَبُٞ  َع  ٞ ىَ  اَِّٗب رَ ِّْو  ّ   ٗ جَ ال ـ  ْ   ثِ  ٍٞهح( َػ٤ِِ

 .13 آ٣خ اُؾغو

 اما ا٥فو٣ٖ ٓغ ػالهزٚ ك٢ ٣ظٜو ٝٛنا اُـٚت ػ٘ل ٗلَٚ ا٩َٗبٕ ٣ِٔي إٔ ٛٞ اُؾِْ   

 اُٖبكبد ٍٞهح ك٢ ٝا٥فو٣ٖ أث٤ٚ ٓغ ػالهزٚ ٝمًو أٍبػ٤َ مًو ُٔب رؼب٠ُ ٝهث٘ب. ؿٚت

 ٣نثؾٚ إٔ ا٤ُٚ أٝؽ٢ ثؤٗٚ أثٞٙ أفجوٙ إٔ ثؼل( رئٓو ٓب اكؼَ أثذ ثب هبٍ) ثؼلٛب ا٣٥خ ك٢ مًو

 مًو ٝهل(. ٝأٍبػ٤َ اُج٤ذ اثوا٤ْٛ ٣وكغ ٝام) اُج٤ذ ث٘بء ك٢ أث٤ٚ ٓغ ػالهزٚ ك٢ اُؾِْ ًٝنُي

 ك٢ ٝامًو) ٓو٣ْ ٍٞهح ك٢ ًٔب اُٞػل ٕبكم ًبٕ ٝأٗٚ ٗج٢ هٍٍٞ ثؤٗٚ أٍبػ٤َ رؼب٠ُ هللا

 ك٢ اُٞػل ٕبكم كٌبٕ ,12 آ٣خ( ٗج٤ب هٍٞالً  ًٝبٕ اُٞػل ٕبكم ًبٕ اٗٚ أٍبػ٤َ اٌُزبة

 ًِٚ اُووإٓ ك٢ ثب٥فو٣ٖ ػالهزٚ اٍؾن ٓغ رؼب٠ُ ٣نًو ُْٝ. اُوٍبُخ ٝك٢ ٦ُفو٣ٖ اُزج٤ِؾ

 اُز٢ أٍبػ٤َ ٕلبد امٕ ا٥فو٣ٖ ٓغ ثبُؼالهخ ٣زؼِن ال ٝٛنا كوٜ اُؼِْ ث٤ٖ  رؼب٠ُ ٌُ٘ٚ ٓطِوبً 

 .اُؾِْ روز٢ٚ اُووإٓ ك٢ م ًود

ب رؼب٠ُ هللا إٔ ا٥فو ٝا٧ٓو     ٔ  ٌُٖ ْٜٓ٘ ٗج٢ ٌَُ ثبهىح ٕلخ ٣نًو ا٧ٗج٤بء ٕلبد ٣نًو ُ

 رؼب٠ُ ٕٝق ٝهل اُؼِْ, ٣٘زل٢ كال اُؾِْ مًو كبما ٗج٢ ًَ ػٖ اُٖلبد ثبه٢ ٣٘ل٢ ال ٛنا

 ٖٓ ؿ٤وٙ ػٖ ا٩ٗبثخ ٕلبد ٣٘ل٢ ُْ ٛنا ٝٓغ ٝؽ٤ِْ ٤٘ٓت أٝاٙ ثؤٗٚ ػ٤ِٚ اَُالّ اثوا٤ْٛ

 ٢ٛ اَُالّػ٤ِٚ  أٍبػ٤َ ك٢ اُجبهىح ٝاُٖلخ. ٣ٝلػٞٗٚ هثْٜ ا٠ُ ٤٘ٓجٕٞ ع٤ٔؼبً  كْٜ ا٧ٗج٤بء

 .ًنُي ٤َُذ ك٢ٜ اٍؾن ٕلخ أٓب اثوا٤ْٛ أث٤ٚ ػٖ أفنٛب ٝهل اُؾِْ

 ًٔب رؼب٠ُ هللا ٖٓ ٓجبّوح اُجْبهح عبءد ثبٍٔبػ٤َ اثوا٤ْٛ رج٤ْو ك٢ أٗٚ ا٥فو ٝا٧ٓو   

 ػ٠ِ عبءد ك٢ٜ ثبٍؾن اُجْبهح ك٢ أٓب( ؽ٤ِْ ثـالّ كجْوٗبٙ) اُٖبكبد ٍٞهح آ٣خ ك٢ ٝهك

 اُناه٣بد ٍٞهح ك٢ ا٣٥ز٤ٖ ك٢ ًٔب ٩ثوا٤ْٛ رؼب٠ُ هللا ٖٓ ٓجبّوح رٌٖ ُْٝ أُالئٌخ َُبٕ

( ٌَ َع  ٝ َ ْ   كَؤ  ٜ ٘ ا ِف٤لَخً  ِٓ ٝٙ   رََقق   اَل  هَبُٞ  َّْو  ثَ َٝ   ّ اَل ـ  ْ   ثِ ا  ) اُؾغو ٍٝٞهح( َػ٤ِِ َ   الَ  هَبُٞ  َع  ٞ  اَِّٗب رَ

ىَ  ِّْو  ّ   ٗ جَ ـ ال  (.َػ٤ِِْ ثِ
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 (19) آ٣خ : 

o ٘ث٤ٖ اُلوم كٔب( ُٞٛ آٍ)أٝ(ُٞٛ افٞإ) أٝ( ُٞٛ هّٞ) رؤر٢ ُٞٛ ػٖ رزٌِْ اُز٢ ا٣٥بد ثؼ  

 (اُ٘ؼ٠ٔ٤ ؽَبّ.ك)ٝآٍ؟ ٝافٞإ هّٞ

 ٣ٌٕٞ ٝهل ًنا, هّٞ ٖٓ كالٕ ٣وبٍ اُٞاٍؼخ ثبُٖٞهح أِٛٚ ْٛ اُوعَ هّٞ:اُِـ١ٞ اُلوم   

 عَ٘ٚ ٖٓ ٓلوك ُٚ ٤ٌُ ٝع٤ِ ّؼت ٓضَ عٔغ اٍْ ٝاُوّٞ.هّٞ اُؼوة اُوج٤ِخ, ٖٓ أٍٝغ اُوّٞ

 أٝ اُنه٣خ ا٧رجبع, ٝ اُيٝعخ ٓؼب٤ٗٚ ٖٝٓ اُ٘بً أهوة ْٛ اُن٣ٖ أُووثٕٞ ا٧َٛ ْٛ ا٥ٍ.

 اَُّ٘به  ) ا٧رجبع ك٤ٜب ٣ٌٕٞ هل ا٥ٍ ٧ٕ ا٥ٍ ٖٓ أهوة ا٩فٞإ.أٍٝغ هّٞ ٌُٖ , ا٧هبهة

 َٕ ٞ  ٙ َو ا َػ٤َِ َٜب ٣ ؼ  ً ٝ ل  ٤ ًب ؿ  ِْ َػ َٝ  َّ  ٞ َ٣ َٝ   ّ ََّبَػخ   رَوٞ  ا اُ ِفِٞ  ٍَ  أَك  َٕ  آ  ٞ َػ لَّ  كِو  َّ ُ َؼَناةِ  أَ ( ؿبكو( 21) ا

 .أرجبػٚ أ١

 .هّٞ ًِٔخ ٣َزؼَٔ ال ػ٤ِْٜ ٣ض٢٘ ُٔب كوٜ, ػ٤ِْٜ اُض٘بء ك٢ اال رَزؼَٔ ُْ ُٞٛ ٥ٍ ثبَُ٘جخ   

 ٗٞػ هّٞ ػ٘لٗب ٓضالً . افٞإ ًِٔخ ٝأؽ٤بٗبً  آٍ ًِٔخ ٝأؽ٤بٗبً  هّٞ ًِٔخ ٣َزؼَٔ اٌُو٣ْ اُووإٓ

 ٕبُؼ ٝهّٞ ُٞٛ ٝهّٞ ٛٞك ٝهّٞ أٍبػ٤َ ٝهّٞ اثوا٤ْٛ ٝهّٞ ٠ٍٞٓ ٝهّٞ كوػٕٞ ٝهّٞ

 ٕٝبُؼ ٝٛٞك ٗٞػ أفْٞٛ ٝػ٘لٗب ّؼ٤جبً  ٝأفبْٛ ٕبُؾبً  ٝأفبْٛ ٛٞكاً  أفبْٛ ٝٝهك ر ج غ, ٝهّٞ

 ا٩فٞح. ٌٓبٜٗب ك٢ ٝاؽلح ًَ. ا٤ُْب٤ٖٛ افٞإ ٣ٍٞق, افٞح ُٞٛ, افٞإ ٝػ٘لٗب ُٝٞٛ,

 . ٝاُٖ٘ت اُوكغ ؽبٍ ك٢ ٝٗٞػ ُٝٞٛ ٕٝبُؼ ٝٛٞك ُْؼ٤ت مًود

 (18) آ٣خ : 

o َغ٤ َ٘بٙ  ) اَُ٘ٔ ٍٞهح ك٢ رؼب٠ُ هُٞٚ ث٤ٖ االفزالف ك٢ اُج٤ب٤ٗخ أَُِخ ٓب ٗ َ ٛ َِٚ   كَؤ أَ َوأَرَٚ   ااِلَّ  َٝ  ٓ  ا

َٗبَٛب َٖ  هَلَّه  ِٓ  َٖ بثِِو٣ ـَ  ُ َوأَرَٚ   ااِلَّ ) اُؾغو ٍٞهح ك٢ هُٞٚ ٝك٢(( 18) ا  ٓ َٗب ا َب هَلَّه  َٖ  اَِّٜٗ ِٔ َُ  َٖ بثِِو٣ ـَ  ُ  ا

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ُٞٛ؟ آوأح هٖخ ك٢(( 18)

ٍَ  ااِلَّ ) اُؾغو ٍٞهح آ٣خ ا٠ُ ٗظوٗب ُٞ    ٛ   آَ ْ   اَِّٗب ُٞ   ٛٞ َ٘غ   ٔ َُ  َٖ ِؼ٤ َٔ َوأَرَٚ   ااِلَّ ( 19) أَع   ٓ َٗب ا  هَلَّه 

َب َٖ  اَِّٜٗ ِٔ َُ  َٖ بثِِو٣ ـَ  ُ  ٓ٘غْٞٛ ُٔ٘غْٞٛ, ك٢ اُالّ اٗ ب,: )٢ٛ ٓئًلاد ٍزخ ك٤ٜب ُٞعلٗب(( 18) ا

ٕ   أعٔؼ٤ٖ, ,(اٍْ)  أ١ ًِٜب اَُٞهح ك٢ ٗظوٗب اما أٗ٘ب صْ( اُـبثو٣ٖ ُٖٔ ك٢ ٝاُالّ اٜٗب ك٢ ا

 ٓئًلاد صالصخ كل٤ٜب اَُ٘ٔ ٍٞهح ك٢ ث٤٘ٔب ُٞٛ هٖخ ك٢ ٓئًل 88 ك٤ٜب ُٞعلٗب اُؾغو ٍٞهح

 اَُٞهر٤ٖ ك٢ اُؼبّ اُغٞ ٛنا(. ٣زطٜوٕٝ أٗبً ٝاْٜٗ ُزؤرٕٞ, أئٌْ٘,) ًِٜب اُوٖخ ك٢ كوٜ

 ٍٞهح آ٣خ ٖٓ اُوٖخ ك٢ أُئًلاد ٓغ أَٗت اُؾغو ٍٞهح ك٢ كب٣٥خ إُٞل٢ ٝاُٞٙغ

 ثب٩عواّ اُؾغو ٍٞهح ك٢ ُٞٛ هّٞ ٕٝق رؼب٠ُ أٗٚ ٗالؽع ُٔبما؟ اَُبئَ ٣َؤٍ ٝهل. اَُ٘ٔ

ا) ِ َ٘ب اَِّٗب هَبُٞ  ٍِ ّ   ا٠َُِ أ ه   ٞ َٖ  هَ ٤ ِٓ ِو غ  ْ  ) ثبُغَٜ كٕٞلْٜ اَُ٘ٔ ك٢ أٓب(( 10) ٓ   ٌ َّ َٕ  أَئِ٘ ٍَ  َُزَؤ رٞ  َعب  اُوِّ

حً  َٞ  ٜ َّ   ٖ ِٓ  ِٕ ٝ بءِ  ك  ََ َ   اُِّ٘ ْ   ثَ ٗ ز  ّ   أَ  ٞ َٕ  هَ  َِٜٞ  قكبُٕٞ اُغب٤ِٖٛ ٖٓ أّل ٝأُغوٕٓٞ(( 11) رَغ 

 ُٞعلٗب اَُٞهر٤ٖ ًِزب ك٢ اُؼوٞثخ ا٠ُ ٗظوٗب ٍٝ أّل   ػوٞثخ ٣وز٢ٚ ا٧ّل   إُٞق ٝٛنا أّل  

ْ  ) أّل   اُؾغو ٍٞهح ك٢ اُؼوٞثخ إٔ ٤ َؾخ   كَؤََفَنر ٜ  َّٖ َٖ  اُ ِوه٤ِ  ْ ِ َ٘ب( 83) ٓ  بكََِِٜب َػب٤ََُِٜب كََغَؼ ٍَ 

َٗب طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ ٖ   ِؽَغبَهحً  َػ٤َِ  ِٓ   َ ٤ غِّ َٗب) اَُ٘ٔ ٍٞهح ٝك٢(( 82) ٍِ طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ طًَوا َػ٤َِ  بءَ  َٓ ََ طَو   كَ َٓ 

 َٖ ٘ َنِه٣  ٔ  ُ  امٕ. أّل   ثبُطجغ ك٢ٜ اُؾغو ٍٞهح ك٢ اُؾغبهح أٓب ٓبء ٣ٌٕٞ هل ٝأُطو((  10) ا

( 81 ا٠ُ 10 ا٣٥خ ٖٓ آ٣خ 59) اُؾغو ٍٞهح ك٢ اُوٖخ إ صْ أّل   ٝإُٞق أّل   اُؼوٞثخ

 ٝا٣٩غبى اُزٍٞغ عٜخ ٖٓ اُوٖخ ا٠ُ ٗظوٗب كبما( كوٜ آ٣بد 1) اَُ٘ٔ ٍٞهح ك٢ ٜٓ٘ب أٍٛٞ

 ا٣٥خ ٝٙغ ٣٘بٍت ٝال أَٗت ٝاُطٍٞ ٝاُؼوٞثخ اُز٤ًٞل ؽ٤ش ٖٝٓ أَٗت اُؾغو ٍٞهح كآ٣خ
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 اُز٣ٖٞو ٣ٝواػ٢ كه٤وخ ثٖٞهح ٌٓبٕ ًَ ك٢ اُزؼج٤و ٣واػ٢ اٌُو٣ْ اُووإٓ. ا٧فوٟ ٌٓبٕ

 .ُِوٖخ اُل٢٘

 (15) آ٣خ :  

o (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) اٌُو٣ْ؟ اُووإٓ ك٢ ٝأر٠ عبء اٍزؼٔبٍ ث٤ٖ اُلوم ٓب 

ب) رؼب٠ُ هبٍ    َّٔ ٍَ  َعبء كََِ ٛ   آ  ُٞ  َٕ  ِٞ ٍَ و   ٔ  ُ  َعبء٢ِٗ هَل   ا٢ِِّٗ أَثَذِ  ٣َب) رؼب٠ُ ٝهبٍ{( اُؾغو 15} ا

 َٖ ِٓ  ِْ  ِ ُ ِؼ ب ا َٓ   ْ ٢ِ٘ ٣َؤ رِيَ  َُ ٛ ِلىَ  كَبرَّجِؼ  َواٛبً  أَ ٣ِٞ بً  ِٕ َ  ) رؼب٠ُ ٝهبٍ( ٓو٣ْ{23} ٍَ  َػ٠َِ أَر٠َ َٛ

 ِٕ ب ََ ٗ ِ ٖ   ا٩  َٖ  ِؽ٤ ٛ وِ  ِّٓ ْ   اُلَّ َُ ٖ ٌ ٤ ئبً  ٣َ ً ٞهاً  َّ ن   (. ا٩َٗبٕ{ 5} َّٓ

 اُووإٓ ك٢ ٓطِوبً  عبء ُِلؼَ أُٚبهع ٤ٕـخ رَزؼَٔ ُْ أٗٚ ٗغل ًِٚ اُووإٓ ك٢ ٗظوٗب اما   

. أُب٢ٙ ث٤ٖـخ كائٔبً  اٍزؼَٔ ٝاٗٔب ٓلؼٍٞ اٍْ ٝال كبػَ اٍْ ٝال أٓو كؼَ ٤ٕـخ ٝال ًِٚ

 . أُٚبهع ث٤ٖـخ اٍزقلّ كول أر٠ كؼَ أٓب

 ٣َٝو ثَُٜٞخ ُِٔغ٢ء كزَزؼَٔ أر٠ أٓب ْٓوخ ك٤ٚ ُٔب رَزؼَٔ عبء: اُِـ٣ٞخ اُ٘بؽ٤خ ٖٓ   

 .أًَُِٞخ اُطو٣ن ٢ٛٝ االُٔز٤بء ٝٓ٘ٚ

o (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) اُووآ٤ٗخ؟ ا٣٥بد ك٢( ُٞٓب)ٝ( ثٔب) اُؾوٝف كالُخ ٓب 

 ثَجت أ١( أؿ٣ٞز٢٘ ثٔب هة) رؼب٠ُ هبٍ ًٔب أظٜو ٝاَُجت أ٣ٚبً  ُِوَْ ٝروبٍ َُِجت( ثٔب)   

 .أؿ٣ٞز٢٘ ٓب

 ؽوٝف ٖٓ ٣ٌٕٞ أٝ ا٧ٍٔبء ػ٠ِ رلفَ ػ٘لٓب ُٞعٞة آز٘بع ؽوف رٌٕٞ إٔ آب( ُٞٓب)   

 (.ثآ٣خ ٣ؤر٤٘ب ُٞٓب) ا٧كؼبٍ ػ٠ِ رلفَ ػ٘لٓب اُزؾ٤ٚ٘

o َٛ كبَٙ.ك) ؟(ُؼٔوى) اُووإٓ ك٢ اٍزقلٓذ اُن١( ُؼٔو١) ًِٔخ اٍزقلاّ ُ٘ب ٣ؾن 

 (اَُبٓوائ٠

ؤٍ ٌُٖ ٣غٞى ال هللا ثـ٤و اُوَْ     ٝك٢. ٝاُؾواّ اُؾالٍ ثبة ٖٓ ٧ٗٚ كو٤ٚ اَُئاٍ ٛنا ػٖ ٣َ 

 . أّوى أٝ ًلو كول هللا ثـ٤و ؽِق ٖٓ هللا ثـ٤و اُوَْ ٣غٞى ال اُؾل٣ش

 (10) آ٣خ : 

o اُؾغو ٍٞهح ك٢ ( ٍَ َّٕ  هَب الء اِ ٤ ل٢ِ َٛئ  ِٕ  كاَلَ  َٙ ٞ ؾ  َٚ َ  ) اُناه٣بد ٝك٢(( 10) رَل   َؽِل٣ش   أَرَبىَ  َٛ

٤ قِ  َٙ  َْ ٤ِٛ َٖ  اِث َوا ٤ ِٓ َو  ٌ  ٔ  ُ  ٣ؼ٢٘ ٌٓو٤ٖٓ أُالئٌخ إٔ ٓغ ثبُٔلوك عبءد ٤ٙق ًِٔخ(( 82) ا

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) عٔغ؟

َ  ) ُِٝغٔغ ُِٔلوك روبٍ فْٖ ًِٔخ ٓضِٜب اُِـخ ك٢ ُِٝغٔغ ُِٔلوك روبٍ ٤ٙق ًِٔخ    َٛ  أَرَبىَ  َٝ

ِْ  َٗجَؤ    ٖ ُ َق ٝا اِم   ا ه  َّٞ ََ َواةَ  رَ ؾ  ِٔ  ُ  ٛلَ ًِٔخ ًٝنُي. ثب٩كواك ٓقزٖخ ٤َُذ ٝٛنٙ( ٓ( 85) ا

ا) ثْو ًِٔخ ًٝنُي. ُِٝغٔغ ُِٔلوك رؤر٢ اُِـخ ك٢ ًِٔبد ػ٘لٗب ُِٝغٔغ ُِٔلوك رؤر٢  كَوَبُٞ 

ًوا َْ َّ٘ب أَثَ اِؽًلا ِّٓ َٝ   ٚ َ  ) ٓلوك( اُؤو( 82) َّٗزَّجِؼ  و   أَٗزْ  ثَ َْ ٖ   ثَ َّٔ  ػ٘لٗب. عٔغ( أُبئلح( 50) َفَِنَ  ِّٓ

 ٝأ٤ٙبف ٤ٙٞف ػ٘لٗب. ُِٝغٔغ ُِٔلوك رٌٕٞ ٤ٙق ًِٔخ ٜٓ٘ب ُِٝغٔغ ُِٔلوك رٌٕٞ ًِٔبد

 هٍٍٞ ٝهٍَ, ٝعٔغ, ٓلوك رَزؼَٔ أ٣ٚبً  ٝهٍٍٞ ٝأٛلبٍ ٝٛلَ ٝفّٖٞ فْٖ ٝػ٘لٗب

. اّزواى اُِـخ ك٢ ٠َٔ٣ ٝٛنا أ٣ٚبً  ٝأُٖله ٝاُغٔغ ٝأُض٠٘ ُِٔلوك رَزؼَٔ أ٣ٚبً  عٔغ

اَل ) ك٤ٜب ا٧َٕ ٛنا أُجِِّؾ ٝا٩هٍبٍ, اُوٍبُخ ثٔؼ٠٘ رؤر٢ اُوٍٍٞ ٍ   اَِّٗب كَوٞ  ٞ ٍ  َهةِّ  َه

 َٖ ٤ ِٔ ُ َؼبَُ اَل  كَؤ ر٤َِبٙ  ( )اُْؼواء( 51) ا ٍ ٞاَل  اَِّٗب كَوٞ   ٓلوك رؤر٢ ٤ٙق كبمٕ( ٛٚ( 28) َهثِّيَ  َه

 . ٝعٔغ
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 (82) آ٣خ : 

o ب) اُوّٞ ػ٠ِ ٝٓوح اُوو٣خ ػ٠ِ ٝهغ أٗٚ ٓوح ُٞٛ هّٞ ػناة ٕٝق ٝهك َّٔ َٗب َعبء كََِ و   ٓ ِ َ٘ب أَ  َعَؼ

بكََِِٜب َػب٤ََُِٜب َٗب ٍَ طَو   ٓ أَ ٖ ِؽَغبَهحً  َػ٤َِ َٜب َٝ ِّٓ   َ ٤ غِّ ٞك   ٍِ  ٚ ٘ ِ َ٘ب( )ٛٞك( 08) َّٓ بكََِِٜب َػب٤ََُِٜب كََغَؼ ٍَ 

َٗب طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ ٖ ِؽَغبَهحً  َػ٤َِ  ِّٓ   َ ٤ غِّ  (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ث٤ٜ٘ٔب؟ اُلوم كٔب( اُؾغو( 82) ٍِ

َٗب) اُؾغو ك٢    طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ َٗب) ٛٞك ٝك٢( َػ٤َِ  طَو   ٓ أَ  ٝػ٤ِْٜ اُوو٣خ ثٜب ٣وٖل ػ٤ِٜب( َػ٤َِ َٜب َٝ

 أٗٚ ّي ال. االفز٤به ٍجت ٣جو٠ اُوو٣خ ٣ؼ٢٘ ٝػ٤ِٜب اُوّٞ ٣ؼ٢٘ ػ٤ِْٜ.ٝاُوّٞ اُ٘بً ثٜب ٣وٖل

 الؽظ٘ب ُٞ. اَُئاٍ ٛٞ ٛنا االفز٤به ٍجت ٣جو٠ اُوو٣خ ٣ؼ٢٘ ٝػ٤ِٜب اُوّٞ ٓؼ٘بٛب ػ٤ِْٜ هبٍ ُٔب

 اٌُالّ إٔ ٍ٘الؽع االفز٤به ٍجت ٗلْٜ ؽز٠ ٣زؾلس ًبٕ ٤ًق ا٤ُٖ٘ٛٞٔ ك٢ اُوّٞ ػ٠ِ اٌُالّ

 رزؼِن أٓٞهاً  ٝمًو ٛٞك ك٢ ٓٔب أٍٞأ ثٖلبد ٕٝٝلْٜ ٛٞك ك٢ ٓٔب أّل اُؾغو ك٢ اُوّٞ ػ٠ِ

ا  ) أُالئٌخ َُبٕ ػ٠ِ اُؾغو ك٢ هبٍ: ٛٞك ك٢ ٓٔب أًضو ثْٜ ِ َ٘ب اَِّٗب هَبُٞ  ٍِ ّ   ا٠َُِ أ ه   ٞ َٖ  هَ ٤ ِٓ ِو غ   ٓ 

ِ َ٘ب اَِّٗب) ٛٞك ٝك٢(( 10) ٍِ ِّ  ا٠َُِ أ ه   ٞ ٛ   هَ ٤ َ٘ب) هبٍ اُؾغو ٝك٢ ,((88) ُٞ  َٚ هَ َٝ  ِٚ وَ  َمُِيَ  ا٤َُِ   ٓ  ا٧َ

 َّٕ الء َكاثِوَ  أَ ع   َٛئ  و طٞ  َٓ  َٖ جِِؾ٤  ٖ ْ  ) ٛٞك ٝك٢(( 11) ٓ   َّٜ اِٗ َٝ   ْ ِٜ ك ٝك   َؿ٤ و   َػَناة   آر٤ِ و  َٓ (81 ))

 ٓٔب أّل امٕ اُؾغو ك٢ كٔب اٍزئٖبٍ كٜ٘بى اُؾغو ك٢ أٓب االٍزئٖبٍ ٣وز٢ٚ ال ٛ٘ب اُؼناة

ىَ ) كوبٍ ٛئالء ػ٠ِ اُؾغو ك٢ اُوٍٍٞ ؽ٤بح ػ٠ِ أهَْ. ٛٞك ك٢ و   ٔ ْ   ََُؼ  َّٜ ْ   َُل٢ِ اِٗ ِٜ َورِ  ٌ ٍَ 

 َٕ  ٜٞ َٔ  ٛٞك ك٢ ٝهك ٓٔب أّل ُٞٛ هّٞ ك٢ اُؾغو ك٢ ٝهك ٓب امٕ. ٛٞك ك٢ ٣وَْ ُْٝ(( 88) ٣َؼ 

َٗب) ْٛ كنًوْٛ ٣ؼٜٕٔٞ ٌٍورْٜ ك٢ ٝأْٜٗ ٤ٍزؤِْٕٜ ٝأٗٚ ثب٩عواّ ٕٝلْٜ طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ  َػ٤َِ 

 ٣نًوْٛ ُْ ُٝٔب ػ٤ِْٜ ٝأٓطوٗب هبٍ ْٛ مًوْٛ كِٔب ٛٞك ك٢ ٣نًوْٛ ُْٝ ْٛ مًوْٛ( ِؽَغبَهحً 

 ك٢ ػ٤ِْٜ كؤٓطوٗب مًو ػ٤ِٜب أٓطوٗب ٖٓ أّل ػ٤ِْٜ أٓطوٗب. أفق ٛنٙ ػ٤ِٜب ٝأٓطوٗب هبٍ

 . ا٤َُئخ ٝاُٖلبد اُْلح ٓوبّ

o َٛ (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ٓطو؟ ًالٛٔب ٝاُـ٤ش أُبء 

َٗب) اُؼوٞثبد ك٢ ٝرؼب٠ُ ٍجؾبٗٚ هللا ٣َزؼِٔٚ أُطو    طَو   ٓ أَ َٝ ِْٜ ٤ قَ  كَبٗظ و   َّٓطًَوا َػ٤َِ  ًَ  َٕ ب ًَ 

َٖ  َػبهِجَخ   ٤ ِٓ ِو غ   ٔ  ُ َُوَل  ) اُؼوٞثخ ك٢ اال أُطو اُووإٓ ٣َزؼَٔ ُْ( ا٧ػواف( 02) ا ا َٝ  ٞ  َػ٠َِ أَرَ

٣َخِ  ُ وَو  ِطَود   اَُّز٢ِ ا  ٓ طَوَ  أ  ءِ  َٓ  ٞ ََّ َٗب( )اُلوهبٕ( 28) اُ طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ ٖ ِؽَغبَهحً  َػ٤َِ  ِّٓ   َ ٤ غِّ ٍِ (82 )

َٗب( )اُؾغو طَو   ٓ أَ َٝ ِْٜ بء َّٓطًَوا َػ٤َِ  ََ طَو   كَ َٓ  َٖ َ٘نِه٣  ٔ  ُ  ك٢ ك٤َزؼِٔٚ اُـ٤ش أٓب( اُْؼواء( 583) ا

 ُِووإٓ ٌُٖٝ ُِق٤و أُطو كبٍزؼَٔ اُؾل٣ش ك٢ أٓب اُووآ٢ٗ االٍزؼٔبٍ ك٢ ٛنا. اُق٤و

 ٧ٗٚ ػٜ٘ب ُ٘زؾلس ؽِوبد رؼب٠ُ هللا ّبء إ ُٜب ٗقٖٔ اُِـ١ٞ االٍزؼٔبٍ ك٢ ف٤ٕٖٞخ

َٞ . )االٍزؼٔبٍ ٖٓ اُلوم ٛنا كٜٔذ ٝاُؼوة. ًج٤و ٓٞٙٞع  ٛ ٍ   اَُِّن١ َٝ َيِّ ٤ شَ  ٣٘  ـَ  ُ ٖ ا لِ  ِٓ ب ثَؼ  َٓ 

ا ْ و   هََ٘طٞ  َ٘٣ زَٚ   َٝ َٔ َٞ  َهؽ   ٛ َٝ   ٢ُِ َٞ  ُ ٤ل   ا ِٔ ُ َؾ  أُطو ٣نًو اٌُو٣ْ اُووإٓ ك٢ امٕ(. اُْٞهٟ( 80) ا

 .ُِؼناة

 (88)-(81) آ٣خ : 

o ٍرؼب٠ُ هب( : َّٕ َٖ  ٣٥َبد   َمُِيَ  ك٢ِ اِ ٤ ِٔ ٍِّ َٞ زَ  ٔ  ِ ُِّ (81 )ٝ ( َّٕ َٖ  ٣٥َخً  َمُِيَ  ك٢ِ اِ ٤ِ٘ ِٓ ئ  ٔ  ِ  اُلوم ٓب( 88) ُِّ

َ٘ب)اُغٔغ ثؼل أُض٠٘ ا٠ُ اٗزوَ صْ. اُضب٤ٗخ ك٢ ٝأُلوك ا٠ُٝ٧ ك٢ اُغٔغ اٍزقلاّ ث٤ٖ  ٔ ْ   كَبٗزَوَ  ٜ ٘ ِٓ 

ب َٔ  َّٜ اِٗ َٝ   ّ ب َٓ ِ ٖ   َُجِب ج٤ِ  (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ؟(89) ٓ 

   ( َّٕ َٖ  ٣٥َبد   َمُِيَ  ك٢ِ اِ ٤ ِٔ ٍِّ َٞ زَ  ٔ  ِ  أٓٞه ػلح ك٤ٜب ٝمًو ُٞٛ هّٞ ػ٠ِ رؼو٤جبً  مًوٛب ٛنٙ(( 81) ُِّ

ْ  ) هبٍ ٤ َؾخ   كَؤََفَنر ٜ  َّٖ َٖ  اُ ِوه٤ِ  ْ ِ َ٘ب) آ٣خ, ٛنٙ(( 83) ٓ  بكََِِٜب َػب٤ََُِٜب كََغَؼ  أفوٟ, آ٣خ ٛنٙ(( 82) ٍَ
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َٗب) طَو   ٓ أَ َٝ   ْ ِٜ ٖ ِؽَغبَهحً  َػ٤َِ  ِّٓ   َ ٤ غِّ  ًَ ٧ٕ ٝاؽلح آ٣خ ٤َُٝذ آ٣بد ٢ٛ امٕ أفوٟ آ٣خ ٛنٙ( ٍِ

 ك٢. ٝأُؼزجو٣ٖ أُزلو٤ٍٖ أُلٌو٣ٖ ْٛ ٝأُز٤ٍٖٔٞ اُؼالٓخ ٣ؼ٢٘ ٝا٣٥خ. آ٣خ ٜٓ٘ب ٝاؽلح

 ٍبكِٜب ػب٤ُٜب ٝمًو ا٤ُٖؾخ مًو ٝاؽلح آ٣خ ٤َُٝذ آ٣بد ٝػلح أٓٞه ػلح مًو اُوٖخ ٤ٍبم

َب) هبٍ صْ ؽغبهح ػ٤ِْٜ ٝأٓطو اَِّٜٗ َٝ   َ ج٤ِ ََ ْ   َُجِ و٤ َّٕ ) كوبٍ ا٥صبه ا٥ٕ أ١(( 81) ٓ   ٣٥َخً  َمُِيَ  ك٢ِ اِ

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ئ  ٔ  ِ  هُٞٚ أٓب. آ٣بد ك٢ٜ رِي أٓب( ٣٥خ) ٝاؽلح آ٣خ ٢ٛ ا٥صبه ػٖ رٌِْ ػ٘لٓب(( 88) ُِّ

ب) رؼب٠ُ َٔ  َّٜ اِٗ َٝ   ّ ب َٓ ِ ٖ   َُجِب ج٤ِ  ُٞٛ هّٞ أ١ اٜٗٔب ا٣٧ٌخ, إٔؾبة ػٖ ثؼلٛب رٌِْ(( 89) ٓ 

 ٤ٍٖ٘ ثؼل ػ٤ِْٜ رٔوٕٝ ٛو٣ن, أ١ آبّ. ػ٤ِْٜ رٔوٕٝ ٝاؽل ٛو٣ن ك٢ ا٣٧ٌخ ٝإٔؾبة

 .ُٞٛ ٝهّٞ ا٣٧ٌخ إٔؾبة

 (08) آ٣خ : 

o (  ا بٗٞ  ًَ َٝ  َٕ ٘ ِؾزٞ  َ٣  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِ٘ ِٓ َٕ ( )اُؾغو( 08) آ ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِٛ  كَبِه

َٕ ) اُغجبٍ ٣٘ؾزٕٞ ٝٓوح( اُْؼواء( 529) ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  ٍَ ُ ِغجَب رًب ا  كٔز٠ ؟(ا٧ػواف( 82) ث ٤ٞ 

 (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) َٗزقلٜٓب؟ ال ٝٓز٠( ٖٓ) َٗزقلّ

ٝا) ا٧ػواف ك٢ هبٍ اُْؼواء, ك٢ ٝا٧فوٟ ا٧ػواف ك٢ اؽلاٛٔب ا٣٥ز٤ٖ ٗووأ    ً و  ام   اِم   َٝ

  ْ  ٌ َِلَبءَ  َعَؼَِ ٖ   ف  لِ  ِٓ ْ   َػبك   ثَؼ   ً أَ َّٞ ثَ ِٗ  ك٢ِ َٝ َه  َٕ  ا٧  ٖ   رَزَِّقن ٝ َُِٜب ِٓ ًٞها ٍ ٜٞ   ٖ َٕ  ه  ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  ٍَ ُ ِغجَب  ا

رًب ٝا ث ٤ٞ  ً و  ِ  آاََلءَ  كَبم  اَل  هللاَّ ا َٝ  ٞ ضَ ِٗ  ك٢ِ رَؼ  َه  َٖ  ا٧  ِل٣ َِ ل   اُْؼواء ك٢ ٕبُؼ, ّٞه ٛئالء(( 82) ٓ 

َٕ ) هبٍ ٞ ً ب ك٢ِ أَر ز َو َب َٓ َٖ  َٛبٛ٘  ٤ِ٘ ِٓ ٕ   َعَّ٘بد   ك٢ِ( 521) آَ  ٞ٤ ػ  ٝع  ( 528) َٝ ه  ى  َٝ   َ َٗق  َٜب َٝ ِ ؼ  َٛ 

  ْ ٤ ِٚ َٛ (520 ) َٕ ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِٛ ا( 529) كَبِه َ  كَبرَّوٞ  ِٕ  هللاَّ ٞ ٤ؼ  ِٛ أَ  ٗالؽع(( 518) َٝ

َٕ ) اُؼٔوإ ك٢ اُزٍٞغ ك٤ٜب ٓنًٞه ا٧ػواف ك٢ ٝ ٖ   رَزَِّقن  َُِٜب ِٓ ًٞها ٍ ٜٞ   ٖ  ك٢ ث٤٘ٔب( ه 

 َعَّ٘بد   ك٢ِ) أًضو اُيهاػخ ػ٠ِ ٣لٍ اٌُالّ اُج٘بء, ػٖ ٤ٌُٝ اُيهع ػٖ اٌُالّ اُْؼواء

  ٕ  ٞ٤ ػ  ٝع  ( 528) َٝ ه  ى  َٝ   َ َٗق  َٜب َٝ ِ ؼ  َٛ   ْ ٤ ِٚ  اُؼٔوإ ك٢ ا٤َُبم ا٧ػواف ك٢ امٕ(( 520) َٛ

 مًو اُؼٔوإ ك٢ ا٧ػواف ك٢ ا٤َُبم ًبٕ كِٔب اُيهاػخ ك٢ ا٤َُبم اُْؼواء ٝك٢ أًضو

( َٕ ٖ   رَزَِّقن ٝ َُِٜب ِٓ ًٞها ٍ ٜٞ   ٖ َٕ ) ٝهبٍ اُوٖٞه مًو( ه  ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  ٍَ ُ ِغجَب رًب ا  اُغجبٍ ًَ ًؤٜٗب( ث ٤ٞ 

َٕ ) هبٍ اُيهاػخ ػٖ اُْؼواء ك٢ ا٤َُبم ًبٕ ُٔب ث٤٘ٔب ًضوح كز٤ٖو ث٤ٞربً  ٣٘ؾزٜٞٗب ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  َٖ ِٓ 

 ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِٛ َٕ ) أهَ ٕبه(( 529) كَبِه ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب َٕ ) ٖٓ أهَ( ا ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  ٍَ ُ ِغجَب  ا

رًب ٝا) ػٔوإ آٍ ك٢ هبٍ ُنُي( ث ٤ٞ  ً و  ِ  آاََلءَ  كَبم  اَل  هللاَّ ا َٝ  ٞ ضَ ِٗ  ك٢ِ رَؼ  َه  َٖ  ا٧  ِل٣ َِ ل   امٕ(( 82) ٓ 

 ػ٠ِ ٣لٍ ثٔب عبء أًضو اُؼٔوإ ك٢ اُزٍٞغ ًبٕ كِٔب أًضو ا٧ػواف ك٢ اُؼٔوإ ك٢ اُزٍٞغ

َٕ ) هبٍ اُزٍٞغ ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  ٍَ ُ ِغجَب رًب ا  هبٍ اُؼٔوإ ك٢ اُزٍٞغ ك٢ ا٤َُبم ٣ٌٖ ُْ ُٝٔب( ث ٤ٞ 

( َٕ ٘ ِؾزٞ  رَ َٝ  َٖ ِٓ  ٍِ ُ ِغجَب رًب ا َٖ  ث ٤ٞ  ٤ِٛ  ((.529) كَبِه

 (00) آ٣خ : 

o (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ٝاُؾيٕ؟ ا٠ٍ٧ كؼ٠ِ ث٤ٖ اُلوم ٓب 

ٕ, ٝؽَيٕ ٣ؾَيٕ ؽِيٕ ػ٘لٗب اُؾيٕ ػ٠ِ ٣لٍ اُلؼ٤ِٖ ًِال     ٤ٌُ الىّ كؼَ ٣ؾَيٕ ؽِيٕ ٣ؾي 

الَ )ٝ ػ٤ِٚ ؽِيٕ روٍٞ ٓزؼل٣بً  َٝ   ٕ َي ْ   رَؾ  ِٜ ٗيَ  كاََل ) ,(اُؾغو( 00) َػ٤َِ  ي  ْ   ٣َؾ    ُٜ  ٞ ( ٣ٌ( 81) هَ

ٕ ؽِيٕ(.ثٚ ٓلؼٍٞ اٌُبف) ٍَ ) ٝأؽي٢٘ٗ ؽي٢٘ٗ ٓزؼل١, ٣ؾي  ٢ِ ا٢ِِّٗ هَب  ٘ٗ ي  ا   إَٔ ٤ََُؾ  َٛجٞ  ِٚ  رَن   ثِ

ٕ ؽَيٕ اُؼ٤ِب اُِـخ(. ٣ٍٞق( 53)  أ٢ٍ اُلؼَ. َؽَيٕ ٖٓ أؽيٕ أ٣ٚبً, أؽيٕ ٝرَزؼَٔ ٣ؾي 

٤ قَ ) أ٣ٚبً  ؽيٕ ثٔؼ٠٘ ٝأ٠ٍ( رؤٍٞا ال ٤ٌُال) اُواثغ اُجبة ٣َٔٞٗٚ ٣ؤ٠ٍ ٌَ ٠ٍَ كَ ّ   َػ٠َِ آ  ٞ  هَ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 َٖ بكِِو٣  ث٤ٖ اُلبهم ٌُٖ اُؾيٕ ٣ل٤ل ًالٛٔب ٣ؤ٠ٍ, أ٢ٍ كٜٞ أأ٠ٍ, ٢ٛ( افا٧ػو( 93) ًَ

ٕ ٓؼ٠٘ ٖٓ هو٣ت ٧ٗٚ ّٝلح أًضو ْٓوخ اُؾيٕ ك٢ رؤٍٞا ٤ٌُٝال رؾيٗٞا ٤ٌُال  ٛٞ اُن١ اُؾي 

ٕ رغؼَ ٝأٗذ ٍٜالً  عؼِزٚ ٓب اال ٍَٜ ال اُِْٜ) ا٧هٗ ك٢ ٝاُْلح اُـِع  ّئذ اما اُؾي 

ٕ( ٍٜالً   ا٧هٗ ك٢ ّٝلح ِؿِع ك٤ٚ اُؾيٕ امٕ. اُٖؼجخ ٨ُهٗ ٝروبٍ اُٖؼت أ١ اُؾي 

يٕ يٕ أصوَ؟ أ٣ٜٔب. اُ٘لٌ ك٢ ٝاُْلح اُـِع ٛٞ ٝاُؾ  ٕ ٖٓ اُ٘لٌ ػ٠ِ أصوَ اُؾ  ٕ , اُؾي   اُؾي 

يٕ أٓب ا٧ٓو ٝاٗز٠ٜ رغزبىٙ يٕ كزؾخ اَُؾيٕ. اُ٘لٌ ك٢ ك٤جو٠ اُؾ   كبفزبهٝا ٙٔخ ٝاُؾ 

 . أُؼ٠٘ أٝ ٓلُُٜٞب ٓغ اُِلظخ رز٘بٍت ٧ٜٗب أصوَ ٛٞ ُٔب اُٚٔخ

 (98) آ٣خ : 

o ئِن  )ا٣٥ز٤ٖ ث٤ٖ ٗٞكن ٤ًق َٓ  ٞ ٍ   اَل  ك٤ََ ؤَ  َ  ٣   ٖ ِٚ  َػ ٗ جِ ٌ   َم  ٗ اَل  اِ َٝ   ٕ َهثِّيَ ( )اُوؽٖٔ( 39) َعب َٞ  كَ

  ْ  َّٜ ؤََُ٘  َ ََُ٘  َٖ ِؼ٤  َٔ  (اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك) ؟(اُؾغو( 98) أَع 

ؤُٕٞ ال أْٜٗ ا٧ٍٝ أُٞهق اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٓقزِلخ ٓٞاهق ٛنٙ     اَُئاٍ, ٤ٖ٣و صْ ٓطِوبً  ٣َ 

ؤُٕٞ ال ٍ٘خ أُق ف٤َٖٔ ا٧ٍٝ أُٞهق  اُؾَبة ٣ٌٕٞ صْ اُؾَبة هجَ أُٞهق ٛنا ٣َ 

 (. أعٔؼ٤ٖ َُ٘ؤُْٜ٘) ٝاَُئاٍ

 (90) آ٣خ : 

o ك٢ ٝاُنًو اُزَج٤ؼ ٖٓ ثب٩ًضبه ٣ؤٓو رؼب٠ُ هللا إٔ ٗالؽع اُووإٓ ك٢ :اَُبٓوائ٠ كبَٙ.ك 

َُوَل  ) ا٧ىٓبد ٝك٢ ٕجو ا٠ُ رؾزبط اُز٢ أُٞاٖٛ َٝ   ْ َِ ٤ن   أََّٗيَ  َٗؼ  ِٚ ىَ  ٣َ ه  ل  ب َٕ َٔ َٕ  ثِ  ُٞ ( 98) ٣َوٞ 

جِّؼ   ََ لِ  كَ  ٔ ٖ   َهثِّيَ  ثَِؾ  ً َٝ  َٖ ِٓ  َٖ بِعِل٣ ََّ ج ل  ( 90) اُ اػ  ٖ   ٣َؤ ر٤َِيَ  َؽز٠َّ َهثَّيَ  َٝ ُ ٤َو٤ِ  ٝأٓوٙ( اُؾغو( 99) ا

َب ٣َب) هُٞٚ ك٢ ثبُزَج٤ؼ َٖ  أ٣َٜ  ا اَُِّن٣  ٞ٘ َٓ ْ   اَِما آَ ا كِئَخً  َُو٤ِز  ٝا كَبص ج زٞ  ً و  ام  َٝ  َ ض٤ًِوا هللاَّ ًَ   ْ  ٌ َٕ  ََُؼَِّ ٞ  ر ل ِِؾ 

ط اُزَج٤ؼ ٝٓلاٝٓخ( ا٧ٗلبٍ( 21)  اُؾٞد ثطٖ ك٢ ٝٛٞ ٣ٌٞٗ هٖخ ك٢ عبء ًٔب اٌُوٝة رلو 

اَل )  ٞ َٕ  أََّٗٚ   كََِ ب ًَ  َٖ ِٓ  َٖ جِِّؾ٤ ََ  ٔ  ُ ِٚ  ك٢ِ ََُِجِشَ ( 523) ا ِّ  ا٠َُِ ثَط ِ٘  ٞ َٕ ٣ ج ؼَ  ٣َ  كبُن١( اُٖبكبد( 522) ضٞ 

٠ َما) اُزَج٤ؼ ػ٠ِ ٓلاٝٓزٚ ٛٞ اُؾٞد ثطٖ ٖٓ ٣ٌٞٗ ٗغ  َٝ  ِٕ جًب َمَٛتَ  اِم   اُ٘ٞ  ِٙ ب ـَ  ٓ  َّٖ ٕ   كَظَ  أَ

  ٖ ِٚ  َٗو ِلهَ  َُ بدِ  ك٢ِ كََ٘بَكٟ َػ٤َِ  َٔ ٕ   اُظ ِ  ٗ ذَ  ااِلَّ  اََُِٚ  اَل  أَ ج َؾبَٗيَ  أَ ٘ ذ   ا٢ِِّٗ ٍ   ً  َٖ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ (( 08) اُظَّبُِ

 ثؼلٓب علاً  ٓ٘طو٢ رور٤ت كٜٞ. ا٤ُِٔي ػ٘ل ٝأهكؼٜب ا٧ػٔبٍ أى٠ً ٢ٛ هللا ٝمًو ٝاُزَج٤ؼ

 .هث٘ب اٍْ ٗنًو ٝاُوِٞة اُٖلٝه ر٤ٚن

 

 الىصبٌب العملٍت:

 اُؾَل ٝ اُـَ ٝ اُؾول  ٖٓ هِجي ٜٛو١ اُوِت ثَالٓخ  ػ٤ِي اُوِت ٍالٓخ ٓب أكهاى ٝٓب اُوِت ٍالٓخ 

 اُغ٘خ أَٛ ٕلبد ٖٝٓ اُغ٘خ أَٛ ٖٓ اُوِت ٤ٍِْ ٧ٕ هثي ٝاكػ٠ ٗلَي  ل١عبٛ ا٧فالم  همائَ ٝ

 ٝاعؼ٢ِ,  ثؼٞٙخ ع٘بػ هللا ػ٘ل رَبٟٝ ٝال كب٤ٗخ اُل٤ٗب إٔ ٝاػ٢ِٔ.  اُغ٘خ ا٠ُ إَُٔٞ ٝاُطو٣ن

 . ٤ٍِْ هِجي ٣ٖجؼ ؽز٠ ٥فوحاٝ هثي هٙب ٛٔي

 ٍٍٝٞزٚ ك٢ ٓؼٚ رَزو٤ٍِٖ ٚارجؼز اما ٧ٗي اؿٞائي ػ٠ِ ؽو٣ٔ كٜٞ طبٕا٤ُْ ٍٝبًٝ اؽنه١ 

 ال مٗت ك٢ ٣ٞهؼي ؽز٠ ثبة 88 ثلزؼ اؿٞائي ػ٠ِ ؽو٣ٔ كٜٞ اُجلا٣خ ٖٓ اكؽو٣ٚ ٌُٖٝ ٝاؿٞائٚ
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رــجـحـــال ســــــورة  

 ػ٠ِ ٍِطبٗٚ ثَ ثبٍزٔواه أٗلَْٜ ٣ؾبٍجٕٞ ٝاُن٣ٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ ٍِطبٕ ُٚ ٤ٌُ كٜٞ,  ثٚ رؼ٤ِٖٔ

 . اُـبك٤ِٖ ٖٓ ر٢ٌٗٞ إٔ اؽنه١ اُـبك٤ِٖ اُـب٣ٖٝ

  ف٤و كِي ف٤وا ظ٘٘ذِ  إ(  ٢ث ١ػجل ظٖ ؽَٖ ػ٘ل إٔ)  هبٍ رؼب٠ُ هللا ٧ٕ كائٔب ثبلِل اُظٖأؽ٢َ٘ 

 أؽ٠َ٘ ٝاٍؼخ هللا كوؽٔخ هؽٔزٚ ٖٓ رو٘ط٢ ٝال ثبلِل اُظٖ أؽ٢َ٘ كائٔب مُي كِي ّوا ظ٘٘ذِ  ٝإ

 .  ٍجؾبٗٚ ثؼجبكٙ هؽ٤ْ كٜٞ هللا ٝاِٛتِ  اُظٖ

 ثبُـلوإ ٝاُنٗت ثب٩ؽَبٕ ا٩ٍبءح ٣وبثَ ثَ أم٣خ ك٤ٚ ٤ٌُ اُن١ اُٖلؼ ٝٛٞ اُغ٤َٔ ثبُٖلؼ ػ٤ِي 

  رنًو٣ٜ٘ب ٝال ٝا٩ٍبءح اُنٗت  ٝا٢َٗ ٝإلؾ٢ ٝاُلؼ٤ِخ اُو٤ُٞخ ٝا٧م٣خ اُؾول ٖٓ اَُبُْ اُٖلؼ

 ػ٠ِ رؼ٤ْٜ٘ ثنُي ٧ٗي ٍِْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ ُِ٘ج٢ اٍبءح ك٤ٚ ٓوطغ أٝ هٍبُخ أ١ ْٗو ٖٓ اؽنه١ 

 ػ٤ِٚ هللا ٠ِٕ اُوٍٍٞ ٍ٘خ اْٗو١ ثَ,  ثنُي هللا ٝرٌلَ,  أَُزٜيئ٤ٖ ًبك٤ٚ هللا إٔ اػ٢ِٔ ثَ ٛلكْٜ

ٍِْٝ . 

 ٟ٣ي٣لٜٝٗب ػجبكح ٣غلٕٝ ال أُٞد عبءْٛ اما ٣وُٕٞٞ اَُِق ًبٕ ٣ؤر٤٘ب ٓز٠ ٗؼِْ ال ٧ٗ٘ب ُِٔٞد اٍزؼل 

.  اُؼجبكاد ثؤٗٞاع ٣ٝ٘ٞػٕٞ مُي ػ٠ِ َٓزٔو٣ٖ هللا ٛبػخ ك٢ ثبٍزٔواه ٣ؼِٜٔٞٗب اُز٢ ػجبكرْٜ ػ٠ِ

 . ٝأُٞد ا٤ُو٤ٖ ٣ؤر٤ي ؽز٠ هثي كبػجل١
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 المىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة وخبتمتهب:

 " رؾلصذ ثلا٣خ اَُٞهح ٜٝٗب٣زٜب ػٖ ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ اٌُبكو٣ٖ كل٢ ثلا٣زٜب هبٍ رؼب٠ُ   ْ  ٛ ا   َمه   ِٞ  ً  ٣َؤ 

ٞا   زَّؼ  َٔ ٣َزَ َٝ   ْ ِٜ ِٜ  ِ  ٣ َٝ   َ َٓ فَ  ا٧َ  ٞ ََ َٕ  كَ ٞ  ٔ َِ لَؼِ  " ٝك٢ ٜٗب٣زٜب عبء هُٞٚ ٍجؾبٗٚ "(3) ٣َؼ   ٕ ل ؼَ  كَب َّٖ ََ  اُ ٤ ِٔ ُ َغ  ".ا

  ًَٔب اّزوًذ اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ثبُؾل٣ش ػٖ اُووإٓ اٌُو٣ْ كل٢ ثلا٣زٜب رؾلصذ ػٖ ؽلع هللا ػي ٝع

ٖ   َّٗبإ ُِووإٓ " ُ َ٘ب َٗؾ  وَ  َٗيَّ  ً اَِّٗب اُنِّ َٝ   َُٚ  َٕ َُوَل   ", ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ هبٍ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ "ََُؾبكِظٞ  ج ؼبً  آر٤َ َ٘بىَ  َٝ ٍَ 

 َٖ ضَب٢ِٗ ِّٓ َٔ  ُ َٕ  ٱ آ ُ و و  ٱ َٝ  َْ ُ َؼِظ٤  ".ٱ
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 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الىــحــل ســــىرة

 

 بٍه ٌدي السىرة:

 رؾ٤ش اُز٢ اُج٤ِـخ اُؼجشح رِي ػ٠ِ ٫ؽزٔبُٜب اُ٘ؾَ عٞسح اٌُش٣ٔخ اُغٞسح ٛزٙ ع٤ٔذ:  رغ٤ٔزٜب عجت 

 .اُؼغ٤ت اُق٘غ ثٜزا ا٤ُٛٞ٧خ ػ٠ِ رذٍ ٝ اُخبُن ف٘غ ػغ٤ت ا٠ُ

 عجؾبٗٚ هللا ٗؼْ ٖٓ ٗٔبرط رًشد ٧ٜٗب اُ٘ؼْ عٞسح رغ٠ٔ . 

 ثب٩ع٬ّ ػٜذ ؽذ٣ض٤ٖ ًبٗٞا ار أُئ٤ٖ٘ٓ ٝرضج٤ذ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُ٘ج٢ كئاد رضج٤ذ : اُ٘ضٍٝ عجت 

  .أُؾش٤ًٖ ػ٠ِ ٝاُشد

: اٌُلبس هبٍ" اُؤش اٗؾن ٝ اُغبػخ اهزشثذ" رؼب٠ُ هللا أٗضٍ ُٔب ػجبط اثٖ هبٍ:  ٗضُٜٝب عجتٝ 

 ٛٞ ٓب ٗ٘ظش ؽز٠ رؼِٕٔٞ ً٘زْ ٓب ثؼل ػٖ كؤٓغٌٞا هشثذ هذ اُو٤بٓخ إٔ ٣ضػْ ٛزا إ ُجؼل ثؼنْٜ

 ؿلِخ ك٢ ْٝٛ ؽغبثْٜ ُِ٘بط اهزشة" هللا كؤٗضٍ ؽ٤ئب ٗشٟ ٓب هبُٞا ؽ٢ء ٣زجذٍ ٫ ٗٚأ سأٝا كِٔب ًبئٖ

 رخٞك٘ب ٓٔب ؽ٤ئب ٗشٟ ٓب ٓؾٔذ ٣ب هبُٞا ا٣٧بّ اػزذد كِٔب اُغبػخ هشة اٗزظشٝا ٝ كؤؽلوٞا" ٓؼشمٕٞ

 كبهٔؤٗٞا" رغزؼغِٞٙ ك٬" ك٘ضٍ سإٝعْٜ اُ٘بط سكغ ٝ اُ٘ج٢ كٞصت" هللا أٓش أر٠" رؼب٠ُ هللا كؤٗضٍ ثٚ

 .ثؤفجؼ٤ٚ أؽبس ٝ"  ًٜبر٤ٖ اُغبػخ ٝ أٗب ثؼضذ ا٣٥خ ٛزٙ ٗضُذ كٔب

 ٤ٌٓخ : اُغٞسح ٗٞع. 

 اُؾغظ ٝاهبٓخ ٝاُجؼش ٝاُٞؽ٢ ٤ُٛٞخٝا٧ اُٞؽذا٤ٗخ ٢ٛٝ اُؼو٤ذح أفٍٞ ؽٍٞ ٣ذٝس : اُغٞسح ٓؾٞس 

 .رُي ػ٠ِ ٝاُجشا٤ٖٛ

 

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة 

 اٌَُ ُٔٞد فبُؼ ٝٛٞ(" 99) ا٤ُو٤ٖ ٣ؤر٤ي ؽز٠ سثي ٝاػجذ" اُؾغش عٞس ٖٓ آ٣خ آخش ث٤ٖ اُزشاثو ٣ظٜش   

 عٞسح ثٚ خزْ اُز١ أُؼ٠٘ ثٜزا اُ٘ؾَ عٞسح رجذأ ُزا ثٚ، ٣ٞػذٕٝ ٓب ثبر٤بٕ أُٞد ثؼذ ػْٜ٘ اُـطبء ٌُٝؾق

 (".ٔ) رغزؼغِٞٙ ك٬ هللا أٓش أر٠" رؼب٠ُ كوبٍ اُؾغش،

 

 السىرة ومضمىن مب قبلهب:المىبسبت بٍه مضمىن 

 عٞسح ٗضُذ ؽ٤ش ٝاؽذ ٓٞمٞع ك٢ رؾزشًبٕ ٬ًٛٔب عجوزٜب؛ اُز٢ اُؾغش عٞسح ٝث٤ٖ ث٤ٜ٘ب أُ٘بعجخ   

 ٝاُقذٝد اُؼ٘بد ٝثِؾ ٝأُغ٤ِٖٔ، ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُشعٍٞ ػ٠ِ أُؾش٤ًٖ أرٟ ك٤ٚ اؽزذ ٝهذ ك٢ اُؾغش

 ٝاُجؼش ا٤ُٛٞ٧خ رٞؽ٤ذ ػٖ رزؾذس ك٢ٜ  اُقجش، ػ٠ِ ٝرؾضٚ ٝرٞاع٤ٚ، رغ٤ِٚ ا٣٥بد ك٘ضُذ ًج٤شا ، ٓجِـب  

 .ػٔٞٓب   اُؼو٤ذح ٝهنب٣ب ا٥خش ٝا٤ُّٞ ٝاُشعَ
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النــحــل ســــورة  

 ا٠ُ اؽبسح ٛزا ٝك٢[ 9ٕ:اُؾغش" ]أعٔؼ٤ٖ ُ٘غئِْٜ٘ كٞسثي" رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ اُغٞسر٤ٖ ث٤ٖ اُزشاثو ِٝٗٔظ   

ب ٝعئاُْٜ اُو٤بٓخ، ٣ّٞ ؽؾشْٛ ّٔ  ٣ّٞ ٝٛٞ[ ٔ:اُ٘ؾَ" ]هللا أٓش أر٠" رؼب٠ُ هُٞٚ ٖٝٓ اُذ٤ٗب داس ك٢ أعشٓٞٙ ػ

 .اُو٤بٓخ

 

 

 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (34( إلى اٌَت )1مه اٌَت )المقطع األول: 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ٔا٣٥بد – ٕ )هللا ٝؽذا٤ٗخ اصجبد. 

 إ ٣ٝوُٕٞٞ ٬ًْٜٛٝ اُغبػخ ه٤بّ ٖٓ اُشعٍٞ ٝػذْٛ ٓب ٣غزؼِٕٔٞ أُؾش٤ًٖ ًبٕ : اُ٘ضٍٝ عجت 

 رػش( هللا أٓش أر٠) ٗضُذ ُٔب ػجبط اثٖ ٝػٖ ا٣٥خ ك٘ضُذ ُ٘ب رؾلغ ا٧ف٘بّ ٕكب ٣وٍٞ ٓب فؼ

  ا.كغٌ٘ٞ( رغزؼغِٞٙ ك٬) ك٘ضُذ اُشعٍٞ أفؾبة

 ( ك٤ٜب أدُخٙٔ – ٖا٣٥بد ) ك٢ ٝؽذٙ ُٚ ٤ُٛٞخا٧ إٔ عجؾبٗٚ هللا هشس إٔ جؼذك، رؼب٠ُ هللا ٝؽذا٤ٗخ اصجبد 

 .رُي ػ٠ِ ا٧دُخ ٛ٘ب رًش اُغبثن أُوطغ

 ( 1ٔا٣٥بد – ٕٔ )اُخِن آ٣بد اعزؼشاك ثؼذ. دٝٗٚ ٖٓ أُؼجٞد٣ٖ ٝػغض اُوبدس أُ٘ؼْ اُخبُن هللا 

 .ٝؽذٙ ثبهلل ُِزؼش٣ق أُوطغ ٛزا عبم هللا ٝرٞؽ٤ذ ٝاُ٘ؼٔخ

 ( ك٤ٜب ٖ٘ – ٕٕا٣٥بد )ّاُخبُن آ٣بد ػٖ اُغبثن أُوطغ رٌِْ إٔ جؼذ، كٖأُزو٤ ٝٓذػ أُزٌجش٣ٖ ر 

 .أُزو٤ٖ ٝٓذؽذ ثب٥خشح ٣ئٕٓ٘ٞ ٫ اُز٣ٖ ا٣ٔبٕ ػذّ ا٣٥بد ٛزٙ ػِِذ

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

  (رغزؼغِٞٙ ك٬ هللا أٓش أر٠ )أر٠؟ اُلؼَ د٫ُخ ٓب  

 كبٗٚ آد ٛٞ ٓب ٝ آد كبٗٚ( رغزؼغِٞٙ ك٬ هللا أٓش أر٠)  ُٞهٞػٚ ٓؾووب ثٚ ٝػذ ُٔب ٓوشثب   رؼب٠ُ ٣وٍٞ   

 .هش٣ت

  (ٚٗ٣ؾشًٕٞ ػٔب رؼب٠ُٝ عجؾب )ٖٓ ٗغجٚ ٓٔب رُي ؿ٤ش ٝ اٌُقء ٝ اُقبؽجخ ٝ اُُٞذ ٝ اُؾش٣ي ٗغجخ 

 اُز١ رًش أػذاإٙ ثٚ ٝفلٚ ػٔب ٗلغٚ ٗضٙ ُٔب ٝ .ًٔبُٚ ٣٘بك٢ أٝ ثغ٬ُٚ ٤ِ٣ن ٫ ٓٔب أُؾشًٕٞ ا٤ُٚ

 ٣غت ٓٔب أعٔبئٚ ػ٠ِ رذٍ اُز١ اُٞؽ٢ رًش( أٓشٙ ٖٓ ثبُشٝػ ا٬ُٔئٌخ ٣٘ضٍ) رؼب٠ُ فلبرٚ ٓ٘ٚ رؤخز

 أ١( أٓشٙ ٖٓ ثبُشٝػ ا٬ُٔئٌخ ر٘ضٍ: )  كوبٍ أٌُبٍ فلبد ٖٓ هلل ٗغت ٓب رًش ك٢ أرجبػٚ ػ٠ِ

 ٣ؼِٔٚ ٖٓ ػ٠ِ( ػجبدٙ ٖٓ ٣ؾبء ٖٓ ػ٠ِ) اُٞؽ٢؟ ٣٘ضٍ ٖٓ ػ٠ِ، ا٧سٝاػ ؽ٤بح ثٚ اُز١ اُٞؽ٢

 .سعبُزٚ ُزؾَٔ فبُؾب  

 ٓذاسٛب؟ ٝ ًِْٜ أُشع٤ِٖ دػٞح أعبط ٢ٛ ٓب 

 ٢ٛ اُز٢ اُؼظٔخ فلبد ك٢ رٞؽذٙ ٝ رؼب٠ُ هللا ٓؼشكخ أ١( كبروٕٞ أٗب ا٫ اُٚ ٫ أٗٚ أٗزسٝا إٔ)  هُٞٚ   

 عؼَ ٝ سعِٚ أسعَ ٝ ًزجٚ ثٜب هللا أٗضٍ اُز٢ ك٢ٜ ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ ػجبدرٚ ٝ ا٤ُٛٞ٧خ فلبد

 .ا٤ُٜب رذػٞا ًِٜب اُؾشائغ

 هللا؟ ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ رذٍ اُز٢ اُجشا٤ٖٛ ٝ ا٧دُخ ٢ٛ ٓب  

 ا٧سك ٝ اُغٔٞاد خِن أٗٚ رؼب٠ُ أخجش( ٣ؾشًٕٞ ػٔب رؼب٠ُ ثبُؾن ا٧سك ٝ اُغٔٞاد خِن)    

 ُؼجبدٙ ٓغٌ٘ب خِؤٜب أٗٚ ٣ؼِٔٞا ٝ أٌُبٍ ٗؼٞد ٖٓ ٝٓبُٚ خبُؤٜب ػظٔخ ػ٠ِ اُؼجبد ثٜب ٣غزذٍ ثبُؾن

 ؽشى ػٖ ٗلغٚ ٗضٙ ُٜزا ٝ سعِٚ أُغ٘خ ػ٠ِ أٗضُٜب اُز٢ اُؾشائغ ٖٓ ثٚ ٣ؤٓشْٛ ثٔب ٣ؼجذٝٗٚ اُز٣ٖ
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النــحــل ســــورة  

 اُؼجبدح ٣٘جـ٢ ٫ اُز١ اُؾن ا٩ُٚ كبٗٚ ؽشًْٜ ػٖ رؼبظْ ٝ ر٘ضٙ( ٣ؾشًٕٞ ػٔب هللا رؼب٠ُ. ) أُؾش٤ًٖ

 .رؼب٠ُ ُٚ ا٫ اُزٍ ٝ اُؾت ٝ

 ك٤ٜب؟ ٓب أؽشف ٛٞ ٓب..  ك٤ٜٔب ٓب خِن رًش ا٧سك ٝ اُغٔٞاد خِن ثؼذ 

 هذ اُجبه٘خ ٝ اُظبٛشح ا٧ػنبء ًبَٓ ثؾشا   فبس ؽز٠، ا٩ٗغبٕ ٛٞ رُي( ٗطلٚ ٖٓ ا٩ٗغبٕ خِن)    

 :رؼب٠ُ هبٍ ُزُي ثٜب أػغت ٝ ث٘لغٚ كخش خِوٚ هللا أرْ إٔ ثؼذ، اعززْ ارا ؽز٠ اُـض٣شح ث٘ؼٔٚ ؿٔشٙ

 :  أُشاد إٔ ٣ؾزَٔ( ٓج٤ٖ خق٤ْ ٛٞ كبرا)

o ػ٤ِٚ هللا أٗؼْ ٓب ٝ ا٧ٍٝ خِوٚ ٗغ٢ ٝ ثآ٣برٚ ٣ٌزة ٝ سعِٚ ٣غبدٍ ٝ ثٚ ٣ٌلش ُشثٚ خق٤ْ كبرا 

 .ٓؼبف٤ٚ ػ٠ِ ثٜب كبعزؼبٕ اُ٘ؼْ ٖٓ ثٚ

o ٝ َٔؽز٠ هٞس ا٠ُ هٞس ٖٓ ٘و٣ِٚ ٣ضٍ ُْ صْ ٗطلٚ ٖٓ ا٥د٢ٓ اٗؾؤ هللا إٔ:  أُؼ٠٘ إٔ ٣ؾز 

 ٛزٙ ا٠ُ أٝفِٚ اُز١ سثٚ اُؼجذ ك٤ِؾٌش ٣غبدٍ ٝ ٣خبفْ سأ١ ٝ رٖٛ را ٓزٌب٬ٓ ػبه٬ فبس

 .ٜٓ٘ب ؽ٢ ػ٠ِ اُوذسح آٌبٗٚ ك٢ ٤ُظ اُز٢ اُؾبٍ

  (ٝ ّخِوٜب ا٧ٗؼب ٌُْ )٢ٛ ٓب:  ك٤ٜب ٌُْ إٔ اُؼظ٤ٔخ ٓ٘بكؼٜب عِٔخ ٖٓ ٓقبُؾٌْ ٝ ٓ٘بكؼٌْ ٧عَ أ١ 

 ٝ اُض٤بة ٖٓ عِٞدٛب ٝ أؽؼبسٛب ٝ أٝثبسٛب ٝ أفٞاكٜب ٖٓ رزخزٕٝ ٓٔب( دفء ك٤ٜب ٌُْ)  أُ٘بكغ؟ رِي

 ٝ رش٣ؾٕٞ ؽ٤ٖ عٔبٍ ك٤ٜب ٌُْ ٝ( ) رؤًِٕٞ ٜٓ٘ب ٝ)  رُي ؿ٤ش( ٓ٘بكغ)  ك٤ٜب ٌُْ ٝ اُج٤ٞد ٝ اُلشػ

 ا٤ُٜب ٣ؼٞد ٫ عٔبُٜب إٔ رُي ٝ عشؽٜب ٝ ؽشًزٜب ٝهذ ٝ عٌٜٞٗب ٝ ساؽزٜب ٝهذ أ١( رغشؽٕٞ ؽ٤ٖ

 رؼغجٕٞ ٝ أٓٞاٌُْ ٝ أ٫ٝدًْ ٝ ثج٘برٌْ رزغِٕٔٞ ًٔب ثٜب رزغِٕٔٞ اُز٣ٖ اٗزْ كبٌْٗ ؽ٢ء ٓ٘ٚ

( ا٧ٗلظ ثؾن ا٫ ثجبُـ٤ٚ رٌٞٗٞا ُْ ثِذ ا٠ُ)  اٗزْ رؾٌِْٔ ثَ اُضو٤ِٚ ا٧ؽٔبٍ ٖٓ( أصوبٌُْ ٝرؾَٔ.)ثزُي

 اُجِذإ ا٠ُ ا٧صوبٍ ٖٓ رؾبإٕٝ ٓب ػ٤ِٚ رؾِٕٔٞ ٓب ٜٓ٘ب ٝ رشًجٞٗٚ ٓب كٜٔ٘ب ٌُْ عؼِٜب هللا ٌُٖ ٝ

 .اُؾبعؼخ ا٧هطبس ٝ اُجؼ٤ذح

 (ٕسؽ٤ْ ُشءٝف سثٌْ ا )ا٧ٗؼْ؟ رًش ثؼذ د٫ُزٜب ٓب 

 ٝ عِطبٗٚ ٝػظ٤ْ ٝعٜٚ ُغ٬ٍ ٣٘جـ٢ ًٔب اُؾٔذ كِٚ رؾزبعٞٗٚ ٝ ا٤ُٚ رنطشٕٝ ٓب ٌُْ عخش إٔ   

 .٣ذٙ ٝ عٞدٙ عؼخ

 ٖٓ ُِْنشٝسح رغزؼِٜٔٞٗب ربسح( ص٣٘خ ٝ( ) ُزشًجٞٛب)  ٌُْ عخشٛب( اُؾ٤ٔش ٝ اُجـبٍ ٝ اُخ٤َ ٝ)  اُ٘ؼ 

  اُض٣٘خ ٝ اُغٔبٍ ٧عَ ربسح ٝ اُشًٞة ك٢

 ؟ا٧ًَ ٣زًش ُْ ُٔبرا 

 ٧عَ رثؾٜب ػٖ ٠ٜ٘٣ ثَ ٨ًَُ اُـبُت ك٢ رغزؼَٔ ٫ اُخ٤َ ٝ أًِٜب ٓؾشّ اُؾ٤ٔش ٝ اُجـبٍ ٧ٕ   

 أًَ ػٖ ٠ٜٗ أٗٚ عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُ٘ج٢ إٔ اُقؾ٤ؾ٤ٖ ك٢ صجذ كوذ ٝا٫ اٗوطبػٜب ٖٓ خٞكب ا٧ًَ

 .اُخ٤َ ُؾّٞ

  (ٝ رؼِٕٔٞ ٫ ٓٔب ٣خِن )ا٣٥خ؟ رِي ك٢ ٣ذخَ ٓبرا 

 ٣غزؼِٜٔٞٗب ٝ اُغٞ ٝ اُجؾش ٝ اُجش ك٢ اُخِن ٣شًجٜب اُز٢ ا٧ؽ٤بء ٖٓ اُوشإٓ ٗضٍٝ ثؼذ ٣ٌٕٞ ٓٔب   

 أٝ اُؼجبد ٣ؼشكٚ ٓب ا٫ ًزبثٚ ك٢ ٣زًش ٫ رؼب٠ُ هللا ٫ٕ ثؤػجبئٜب ٣زًشٛب ُْ كبٗٚ ٓقبُؾْٜ ٝ ٓ٘بكؼْٜ ك٢

 أف٬ ك٤زًش ٓ٘ٚ أُشاد ٣لٜٔٞا ُْ ٝ ٣ؼشكٕٞ ُْ رًش ُٞ كبٗٚ ٗظ٤ش ُٚ ٤ُظ ٓب أٓب ٝ ٗظ٤شٙ ٣ؼشكٕٞ

 ٗظ٤شٙ ٗؾبٛذ ٝ رؼِْ ٓب ٓ٘ٚ ع٠ٔ ٝ اُغ٘خ ٗؼ٤ْ رًش ًٔب ٣ؼِٕٔٞ ٫ ٝٓب ٣ؼِٕٔٞ ٓب ك٤ٚ ٣ذخَ. عبٓؼب

 ٛ٘ب زُيكٌ( صٝعبٕ كبًٜخ ًَ ٖٓ ك٤ٜب)  ٗظ٤شا ُٚ رؼشف ٫ ٓب أعَٔ ٝ اُشٓبٕ ٝ ا٧ػؾبة ٝ ًبُ٘خَ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٝ)  هُٞٚ ك٢ اُجبه٢ أعَٔ ٝ اُغلٖ ٝ ا٩ثَ ٝ اُؾ٤ٔش ٝ اُجـبٍ ٝ ًبُخ٤َ أُشاًت ٖٓ ٗؼشكٚ ٓب رًش

 .(رؼِٕٔٞ ٫ ٓب ٣خِن

 اُطش٣ن رًش ؿ٤شٛب ٝ ا٩ثَ ٖٓ ثٚ ٣وطؼٕٞ ٓب ُِؼجبد عؼَ هذ هللا إٔ ٝ اُؾغ٢ اُطش٣ن هللا رًش ػ٘ذٓب 

 اُطشم اهشة ٛٞ اُز١ أُغزو٤ْ اُقشاه أ١( اُغج٤َ هقذ هللا ػ٠ِ ٝ)  ٛٞ كٔب ا٤ُٚ أُٞفَ أُؾز١ٞ

 اُغبئض؟ اُطش٣ن ٛٞ كٔب .هللا ا٠ُ ٓٞفَ أخقشٛب ٝ

 هللا ػٖ هبهغ كٜٞ أُغزو٤ْ اُقشاه خبُق ٓب ًَ ٛٞ ٝ أػٔبُٚ ٝ ػوبئذٙ ك٢ اُغبئض اُطش٣ن أٓب   

 عِطٞا ٝ ػ٘ٚ اُنبُٕٞ مَ ٝ سثْٜ ثبرٕ أُغزو٤ْ اُقشاه أُٜزذٕٝ كغِي اُؾوبء داس ا٠ُ ٓٞفَ

 آخش٣ٖ ٣ٜذ ُْ ٝ كن٬ ٝ ًشٓب ثؼنٜب ٛذٟ ٌُ٘ٚ ٝ( أعٔؼ٤ٖ ُٜذاًْ هللا ؽبء ُٝٞ)  اُغبئضح اُطشم

 .ػذ٫ ٝ ٓ٘ٚ ؽٌٔخ

 ػ٠ِ رذٍ....( اُغٔبء ٖٓ أٗضٍ اُز١ ٛٞ)  هذسرٚ ًٔبٍ ٝ ؽذا٤ٗزٚ ٝ ػ٠ِ رذٍ اُز٢ ا٧دُخ ٖٓ أ٣نب   

 ٓ٘ٚ ؿض٣شا ٓبء ك٤ٚ عؼَ ؽ٤ش سؽٔزٚ ٝ اُِط٤ق اُشك٤ن اُغؾبة ٖٓ أُبء أٗضٍ اُز١ هللا هذسح ًٔبٍ

 اُـض٣شح اُ٘ؼْ ٝ اٌُض٤شح اُضٔشاد ُْٜ كزخشط ؽشٝصْٜ ٓ٘ٚ ٣غوٕٞ ٝ ٓٞاؽ٤ْٜ رؾشة ٝ ٣ؾشثٕٞ

  (ٝ ُوّٞ ٣٥بد رُي ك٢ إ ثؤٓشٙ ٓغخشاد اُ٘غّٞ ٝ اُؤش ٝ اُؾٔظ ٝ اُٜ٘بس ٝ ا٤َُِ ٌُْ عخش 

  ٌُْ؟ هللا عخشٛب اُز٢ ا٧ؽ٤بء ٢ٛ ٓب( ٣ؼوِٕٞ

 ر٘بٕٓٞ ٝ رغٌٕ٘ٞ كب٤َُِ- أثذا ػٜ٘ب رغزـٕ٘ٞ ٫ ثؾ٤ش ٓقبُؾٌْ أٗٞاع ٝ ُٔ٘بكؼٌْ ا٧ؽ٤بء ٛزٙ عٌِْ   

 اُن٤بء ٖٓ اُؤش ٝ ٝثبُؾٔظ - د٤ٗبًْ ٝ د٣ٌْ٘ ٓ٘بكغ ٝ ٓؼبؽٌْ ك٢ ر٘زؾشٕٝ ٝثبُٜ٘بس - رغزش٣ؾٕٞ ٝ

 ٖٓ رُي ؿ٤شٝ اُشهجٞاد رغل٤ق ٝ اُ٘جبد ٝ اُضٔبس ٝ ا٧ؽغبس اف٬ػ ٝ ٝا٩ؽشام اُ٘ٞس ٝ

 ٝ ا٧ٝهبد ٓؼشكخ ٝ اُجؾش ٝ اُجش ظِٔبد ك٢ اُٜذا٣خ ٝ ُِغٔبء اُض٣٘خ ٖٓ اُ٘غّٞ ٝك٢، اُنشٝس٣بد

 ٣٥بد رُي ك٢ إ)  رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ عٔؼٜٔب ُٜزا ٝ آ٣برٜب رزقشف ٝ د٫٫رٜب رز٘ٞع ٓب ا٧صٓ٘خ ؽغبة

 ( .٣ؼوِٕٞ ُوّٞ

 ٖٓ اُزلٌش ٝ اُزذث٤ش ك٢ ٣غزؼِٜٔٞٗب ػوٍٞ ُْٜ ٖٓ أ١( ٣ؼوِٕٞ ُوّٞ ٣٥بد)  ؟...ا٣٥بد ك٢ ٣زلٌش اُز١ 

 اُجٜبئْ ؽع اُ٘ظش ٖٓ ؽظْٜ اُز٣ٖ اُـبك٤ِٖ ً٘ظش ٫ رغٔؼٚ ٝ رشاٙ ٓب رؼوَ ٓغزؼذح ُٚ ٤ٜٓؤح ٢ٛ ك٤ٔب

 . ُٜب ػوَ ٫ اُز٢

 رُي ك٢ إ أُٞاٗٚ ٓخزِلب ا٧سك ك٢ ٌُْ سأر ٝٓب)  هذسرٚ ٝ هللا ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ رذٍ اُز٢ آ٣بد ٖٓ ٣نبأ 

 ٝ ٝأؽغبس ؽ٤ٞإ ٖٓ ا٧سك ٝعٚ ػ٠ِ ٓب ًَ ٖٓ ُِؼجبد ٗؾش ٝ هللا رسأ ك٤ٔب أ١( ٣زًشٕٝ ُوّٞ ٣٦ُخ

 عؼخ ٝ اؽغبٗٚ ػ٤ْٔ ٝ هللا هذسح ًٔبٍ ػ٠ِ آ٣ٚ ٓ٘بكؼٚ رخزِق ٝ أُٞاٗٚ رخزِق ٜٓٔب رُي ٝؿ٤ش ٗجبد

 ك٢ ٣زؾنشٕٝ ١أ( ٣زًشٕٝ ُوّٞ)  .ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ ُٚ ا٫( اُؼجبدح) ـ٢ر٘ج ٫ اُز١ ٗٚأ ٝ ثشٙ

 ٛٞ ٓب ثزُي ٣ززًشٕٝ ؽز٠ ك٤ٚ اُزؤَٓ ا٠ُ هللا دػبْٛ ٓب ٣زؤِٕٓٞ ٝ اُ٘بكغ اُؼِْ ٖٓ ٣٘لؼْٜ ٓب راًشرْٜ

 .ػ٤ِٚ د٤َُ

 ٖٓ رغزخشعٞا ٝ هش٣ب ُؾٔب ٓ٘ٚ ُزؤًِٞا اُجؾش عخش اُز١ ٝٛٞ)  هللا ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ رذٍ اُز٢ ا٣٥بد 

 ُزؤًِٞا)  أُز٘ٞػخ ُٔ٘بكؼٌْ ٤ٛؤٙ ٝ( اُجؾش عخش اُز١)  ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللا ٛٞ( رِجغٜٞٗب ؽ٤ِخ ٓ٘ٚ

( رِجغٜٞٗب ؽ٤ِخ ٓ٘ٚ رغزخشعٞا ٝ)  ٓ٘ٚ ٣قطبدٝٗٚ اُز١ اُؾٞد ٝ اُغٔي ٝٛٞ( هش٣ب ُؾٔب ٓ٘ٚ

 رٔخش أ١( ك٤ٚ ٓٞاخش)  أُشاًت ٝ اُغلٖ أ١( اُلِي ٝرشٟ)  ؽغٌْ٘ ا٠ُ ؽغ٘ب ٝ عٔب٫ ك٘ض٣ذًْ
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النــحــل ســــورة  

 أٓزؼزْٜ ٝ صاهْٜأس ٝ أُغبكش٣ٖ َٔرؾ آخش ا٠ُ هطش ٖٓ ك٤ٚ رغِي ؽز٠ ثٔوذٜٓب اُٜبئَ اُؼغبط اُجؾش

 .ػ٤ِٜب هللا كنَ ٝ ا٧سصام ثٜب ٣طِجٕٞ اُز٢ رغبسرْٜ ٝ

 اُز١ هللا ػ٠ِ ٝرضٕ٘ٞ ٤ٛؤٛب ٝ ا٧ؽ٤بء ٛزٙ ٌُْ ٣غش اُز١( رؾٌشٕٝ ُٝؼٌِْ)  اُ٘ؼْ ٛزٙ ٗؾٞ ٝاعج٘ب ٓب 

 ّٖ  ٣طِجٕٞ ٓب كٞم ٝٓ٘بكؼْٜ ٓقبُؾْٜ ٖٓ اُؼجبد أػط٠ ؽ٤ش اُض٘بء ٝ اُؾٌش ٝ اُؾٔذ رؼب٠ُ هللـ ك ثٜب ٓ

 .ٗلغٚ ػ٠ِ أص٠٘ ًٔب ٛٞ ثَ ػ٤ِٚ ص٘بء ٗؾق٢ ٫ عؤُٞٙ ٓب ًَ ٖٓ آربْٛ ٝ ٣زٕٔ٘ٞ ٓٔب أػ٠ِ ٝ

 ك٢)  ػجبدٙ ٧عَ رؼب٠ُ هللا( ٝأُو٠( ) ٝاٜٗبسا ثٌْ ر٤ٔذ إٔ سٝاع٢ ا٧سك ك٢ ٝأُو٠)  اُ٘ؼْ ٖٓ ٣نبأ 

 ٫ٝ ػِْ ٫ ؽ٢ء أٌُبٍ أٝفبف ٖٓ ك٤ْٜ ٤ُظ ٛزا ٝٓغ .اُؼظ٤ٔخ اُغجبٍ ٢ٛٝ( سٝاع٢ ا٧سك

 .ؿ٤شٙ

  (أؽ٤بء ؿ٤ش أٓٞاد )آُٜزْٜ؟ هللا ٝفق ثٔبرا  

؟ هللا دٕٝ ٖٓٛب أكززخز ؟اُؼب٤ُٖٔ سة دٕٝ ٖٓ آُٜخ ٛزٙ أكززخز ؽ٤ئب رؼوَ ٫ٝ رجقش ٫ٝ رغٔغ ك٬   

 ٖٓ اُ٘بهـ ث٤ٖ ٝعٞٝا كغبدا ا٧ؽ٤بء أظٜش ك٢ مِذ ؽ٤ش ٝأكغذٛب أمِٜب ٓب أُؾش٤ًٖ ُؼوٍٞ ٓج٤٘ب

 فلخ ًَ ُٚ اُز١ اُٞعٞٙ ع٤ٔغ ٖٓ اٌُبَٓ ث٤ٖ ٝ ا٧كؼبٍ ٖٓ ٫ٝؽ٢ء ًٔبٍ أٝفبف ك٬ اُٞعٞٙ ع٤ٔغ

 اُشؽٔخ ٝ اُؼبٓخ اُوذسح ٝ ا٧ؽ٤بء ٌَُ أُؾ٤و اُؼِْ كِٚ ٝأػظٜٔب أًِٜٔب اُقلخ رِي ٖٓ ُٝٚ ًٔبٍ

 اُخِن ٖٓ أؽذ ٣وذس ٫ ا٠ُ اُؼظٔخ ٝ اٌُجش٣بء ٝ أُغذ ٝ اُؾٔذ ٝ اُؼٞاُْ ع٤ٔغ ٨ٓد اُز٢ اُٞاعؼخ

 . أٝفبكٚ ثجؼل ٣ؾ٤و

  (ٌُْٜٝاؽذ اُٚ ا )ٞٛٝ ا٣٩ٔبٕ كؤَٛ أؽذ ًلٞا ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ ٣ُٞذ ُْ ٝ ٣ِذ ُْ اُز١ اُقٔذ اُلشد ا٧ؽذ هللا 

 اُجذ٤ٗخ بداُوشث ٖٓ اعزطبػٞا ٓب ًَ ُٚ ٝفشكٞا ػظ٤ٔب ؽجب أؽجزٚ ٝ ػظٔزٚ ٝ هِٞثْٜ أعِزٚ اُؼوٍٞ ٝ

  .أُوذعخ أكؼبُٚ ٝ فلبرٚ ٝ اُؾغ٠٘ ثؤعٔبئٚ ػ٤ِٚ اص٘ٞا ٝ اُغٞاسػ ٝأػٔبٍ اُوِٞة أػٔبٍ ٝ أُب٤ُخ ٝ

 (ٝ ٌٖٓ٘شح هِٞثْٜ ثب٥خشح ٣ئٕٓ٘ٞ ٫ اُز٣ )ع٬ٜ اُخِن أػظْ ا٫ ٣ٌ٘شٙ ٫ اُز١ اُؼظ٤ْ ا٧ٓش ُٜزا ٝ 

 ٓبٝ ٣غشٕٝ ٓب ٣ؼِْ هللا إٔ)  ٫ثذ ؽوب( عشّ ٫) ػجبدرٚ ػٖ( ٓغزٌجشٕٝ ْٝٛ)  هللا رٞؽ٤ذ ٝٛٞ ػ٘بدا

 أؽذ ٣جـنْٜ ثَ( أُغزٌجش٣ٖ ٣ؾت ٫ اٗٚ)  .اُوج٤ؾخ ا٧ػٔبٍ ٖٓ( أُغزٌجش٣ٖ ٣ؾت ٫ ٗٚا ٣ؼِٕ٘ٞ

  ٣غ٤جْٜٞٗ؟ ٓبرا اُٞؽ٢ ٝ اُوشإٓ ػٖ أُؾشًٕٞ عئَ ارا ػِْٜٔ ع٘ظ ٖٓ ع٤غبص٣ْٜ ٝ اُجـل

  (ٝ ا٤ُٝ٧ٖ أعبه٤ش هبُٞا سثٌْ أٗضٍ ٓبرا ُْٜ َه٤ ارا )اُز١ اُٞؽ٢ ٝ اُوشإٓ ػٖ ٝعئِٞا ُْٜ ه٤َ ارا 

 أّ ثٜب ٝرؼزشكٕٞ اُ٘ؼٔخ ٛزٙ رؾٌشٕٝ َٝٛ ثٚ؟ هٌُْٞ كٔب اُؼجبد ػ٠ِ ثٜب هللا ٗؼْأ ٗؼٔٚ ًجشأ ٛٞ

 ُئ٬ (ا٤ُٝ٧ٖ أعبه٤ش)  اٗٚ:  ػ٘ٚ ك٤وُٕٞٞ عٔغٚأ ٝ عٞاة جؼأه عٞاثْٜ ك٤ٌٕٞ ٝرؼبٗذٕٝ؟ رٌلشٕٝ

 ٜٗبسأ ك٤ٜب عؼَ زٚ إٔسؽٔ ٖٝٓ ػ٤ِٜب ٝاُغ٤ش اُج٘بءٝ ا٧سك ؽشس ٖٓ ك٤زٌٕٔ٘ٞ ثبُخِن رنطشة

 ٝعٚ ػ٠ِ أٜٗبسا ٝؽشٝصْٜ ٓٞاؽ٤ْٜ ٝعو٢ ُغو٤ْٜ ا٤ُٜب ٓنطشا أسك ا٠ُ ثؼ٤ذح أسك ٖٓ ٣غٞهٜب

 ٖٓ ُْٜ هللا عخش ثٔب ك٤غزخشعٜٞٗب ا٤ُٜب ٣قِٞا ؽز٠ ثؾلشٛب ٣غزخشعٕٞ ثطٜ٘ب ك٢ ٜٗبسٝأ ا٧سك

 أُز٘بئ٤خ اُذ٣بس ا٠ُ رٞفَ هشم أ١ عج٬ ا٧سك عؼَ إٔ سؽٔزٚ ٖٝٓ ٝٗؾٞٛب ٝا٫٥د اُذٝا٢ُ

 ث٤ٜ٘ب ك٤ٔب هللا عؼَ ٝهذ ك٤ٜب ٓغِغِخ ثبُغجبٍ ٓؾزجٌخ أسك رغذ اٗي ؽز٠ ا٤ُٜب اُغج٤َ{ رٜزذٕٝ ُؼٌِْ}

 ؟ اُؼظ٤ٔخ أُخِٞهبد ٛزٙ ػ٤ِٚ رذٍ ٓبرا ُغب٤ٌُٖ ٝٓغبُي ٓ٘بكز

 أؽذ ٣ؾج٫ٜٚ  اٗٚ رًش اُؼ٤ٔٔخ اُ٘ؼْ ٖٓ ثٚ ٗؼْأ ٝٓب اُؼظ٤ٔخ أُخِٞهبد ٖٓ خِوٚٓب  رؼب٠ُ هللا رًش ُٔب 

 ؽ٤ئب{ ٣خِن ٫ ًٖٔ} ٣ش٣ذ ُٔب اُلؼبٍ ٝٛٞ أُخِٞهبد ع٤ٔغ{ ٣خِن أكٖٔ} كوبٍ ُٚٗذ  ٫ٝ ُٚ ءًق ٫ٝ

 ك٢ ٝاؽذ ٗٚأ كٌٔب ًِٜب ثبُؼجبدح أؽن ثبُخِن أُ٘لشد اٗٚ كزؼشكٕٞ{ رزًشٕٝ أك٬} ًض٤شا ٫ٝ ه٬٤ِ ٫
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 ؿ٤شًْ ٝاٗؾؤ أٗؾؤًْ ار ٓؾبسى ُٚ ٤ُظ اٗٚ ًٝٔب ٝػجبدرٚ ٝرٞؽ٤ذٙ ا٤ُٜزٚ ك٢ ٝاؽذ كبٗٚ ٝرذث٤شٙ خِوٚ

 ٫} اُؾٌش ػٖ ٓغشد ػذد{  هللا ٗؼٔخ رؼذٝا ٕٝا}اُذ٣ٖ ُٚ أخِقٞا ثَ ػجبدرٚ ك٢ أٗذادا   ُٚ رغؼِٞا ك٬

 ا٧ٗلبط ثؼذد اُؼجبد ػ٠ِ اُجبه٘خٝ اُظبٛشح ٗؼٔٚ كبٕ رؾٌشٜٝٗب ًٌْٞٗ ػٖ كن٬{ رؾقٞٛب

 ٖٓ ًضشكؤ اُ٘ؼْ ٖٓ ػْٜ٘ ٝٓب٣ذكغ ٣٫ؼشكٕٞ ٝٓٔب اُؼجبد ٣ؼشف ٓٔب اُ٘ؼْ أف٘بف ع٤ٔغ ٖٓ ٝاُِؾظبد

 . رؾق٠ إٔ

 {ٕسؽ٤ْ ُـلٞس هللا ا }ٝاعؼخ سؽٔزٚ إ ًٝٔب اٌُض٤ش أٗؼبٓٚ ٓغ اُؾٌش ٖٓ ثب٤ُغ٤ش ٌْٓ٘ ٣شم٠ 

 ػجذ ٖٓ ثخ٬ف{ رؼِٕ٘ٞ ٝٓب رغشٕٝ ٓب ٣ؼِْ} ثْٜ ٓؾ٤و كؼِٔٚ ُِؼجبد ؽبِٓٚ ٝٓؼشكزٚ ػ٤ْٔ ٝعٞدٙ

 ك٢ اكزوبسْٛ ٓغ ؽ٤ئب ٣خِوٕٞ ك٤ٌق {٣خِوٕٞ ْٝٛ} ًض٤شا   ٫ٝ ه٬٤ِ  { ؽ٤ئب ٣خِوٕٞ ٫} كبْٜٗ دٝٗٚ ٖٓ

 اُز٢ ا٤ُٝ٧ٖ هقـ ا٫ ٛٞ ٝٓب هللا ػ٠ِ ٓؾٔذ اخزِوٚ ًزة{ ا٤ُٝ٧ٖ أعبه٤ش} رؼب٠ُ هللا ا٠ُ ا٣غبدْٛ

 ٝؽِٔٞا ا٤ُٜب أرجبػْٜ ٝدػٞا أُوبُخ ٛزٙ كوبُٞا اٌُزة ٜٝٓ٘ب اُقذم ٜٓ٘ب ع٤َ ثؼذ ع٬٤ اُ٘بط ٣ز٘بهِٜب

 أٝصاس ٖٓ أ١{  ػِْ ثـ٤ش ٣نِْٜٞٗ اُز٣ٖ أٝصاس ٖٝٓ} اُو٤بٓخ ٣ّٞ ا٠ُ ُْٜ اٗوبد ٖٓ ٝٝصس ٝصسْٛ

 كٌَ ٣ؼِٕٔٞ اُز٣ٖ ٝأٓب ا٤ُٚ دػْٞٛ ٓب اصْ ك٤ؾِٕٔٞ ا٤ُٚ دػْٞٛ ٓب ا٫ ػ٘ذْٛ ػِْ ٫ اُز٣ٖ أُوِذ٣ٖ

 أُضوَ اُٞصس ٖٓ ؽِٔٞآب  ثئظ أ١{٣ضسٕٝ ٓب أ٫ عبء} ػشكٞا ٓب ػشف ٧ٗٚ ثغشٓٚ ٓغزوَ

 أمِٞٙ ٖٓ ٝٝصس ٝصسْٛ ٖٓ ُظٜٞسْٛ

 {هجِْٜ ٖٓ اُز٣ٖ ٌٓش هذ }كٌشْٛ ٖٓ ٝث٘ٞا ثٚ عبءْٝٛ ٓب سد ػ٠ِ اُؾ٤َ ثؤٗٞاع ٝاؽزبُٞا شعِْٜث 

  ؟ ٌٓشْٛ ٗز٤غخ ٓب ٛبئِخ هنٞا

 ٖٓ اُغوق ػ٤ِْٜ كخش} ٝهبػذرٜب أعبعٜب ٖٓ ا٧ٓش عبءٛب أ١{ اُوٞاػذ ٖٓ ث٤٘بْٜٗ هللا كآر٠}   

 ٛزا إ ظ٘ٞا أْٜٗ ٝرُي{ ٣ؾؼشٕٝ ٫ ؽ٤ش ٖٓ اُؼزاة ربْٛٝأ} ثٚ ػزثٞا ػزاثب ث٘ٞٙٓب  كقبس{ كٞهْٜ

 أثطبُٚ ك٢ هللا مشثٚ اُز١ أُضَ ٛٞ ٓب ٝافِٞٙ ث٘ٞٙ ك٤ٔب ػزاثْٜ كقبس اُؼزاة ٣ٝو٤ْٜ ع٤٘لؼْٜ اُج٤٘بٕ

 ُْٜ ٝعؼِٞا ًزثْٞٛ ِٔبك اُشعَ ثٚ عبءد ك٤ٔب كٌشٝا كبْٜٗ ا٧ٓضبٍ أؽغٖ ٖٓ ٛزا ؟ أػذائٚ ٌٓش رؼب٠ُ

 ا٣وبع ػ٠ِ أ٣نب ٝاؽزبُٞا اُشعَ ثٚ عبءد ٓب ثٜب ٣ٝشدٕٝ ا٤ُٜب ٣شعؼٕٞ اُجبهَ ٖٓ ٝهٞاػذ أف٫ٞ

 ٝرُي رذ٤ٓشْٛ ك٤ٚ رذث٤شْٛ كقبس ػ٤ِْٜ ٝثب٫ ٌٓشْٛ كقبس رجؼْٜ ٖٝٓ ثبُشعَ اُنشس ٝ أٌُشٝٙ

 عضاإْٛ ٓب أخضٟ ا٥خشح ُٝؼزاة اُذ٤ٗب ك٢ ٛزا{ ٣ؾ٤و أٌُش اُغ٢ء ا٫ ثؤِٛٚ ٫ٝ} ٢ءع ٌٓشْٛ ٧ٕ

 ًزثْٜ ُْٜ ٣ٝج٤ٖ اُخ٬ئن سإٝط ػ٠ِ ٣لنؾْٜ أ١{٣خض٣ْٜ اُو٤بٓخ ٣ّٞ صْ} هبٍ ُٜٝزا ؟ ا٥خشح ك٢

 رؾبسثٕٞ أ١ ؟{ ك٤ْٜ رؾبهٕٞ ً٘زْ اُز٣ٖ ؽشًبئ٢ أ٣ٖ ٣ٝوٍٞ} ُْٜ ٣وبٍ ٓبرا هللا ػ٠ِ ٝاكزشاءْٛ

 ا٫ عٞاة ُْٜ ٣ٌٖ ُْ اُغئاٍ ٛزا عؤُْٜ كبرا هلل ؽشًبء اْٜٗ ٝرضػٕٔٞ اعِْٜ ٫ ٝؽضثٚ هللا ٝرؼبدٕٝ

  ثؼ٘بدْٛ ٝا٫ػزشاف ثن٬ُْٜ ا٩هشاس

 {ٍاُؼِْ أٝرٞا اُز٣ٖ هب }ػ٠ِ} اُؼزاة أ١ اُو٤بٓخ ٣ّٞ{  ا٤ُّٞ اُخض١ إ} اُشثب٤ٕٗٞ ٔبءِاُؼ أ١ 

 ؟ ا٣٥خ ٛزٙ ٖٓ ٗغز٘زظ ٓبرا {اٌُبكش٣ٖ

 هللا ػ٘ذ اػزجبسا ُوُْٜٞ ٝإ ا٧ؽٜبد ٣وّٞ ٣ّٝٞ اُذ٤ٗب ٛزا ك٢ ثبُؾن اُ٘بهوٕٞ ٝأْٜٗ اُؼِْ أْٛ كن٤ِخ   

 .اُو٤بٓخ ٝك٢ اُٞكبح ػ٘ذ ثْٜ ٣لؼَ ٓب رًش صْ ،خِوٚ ٝػ٘ذ

  ك٤ٜب ًضش اُز٢ اُؾبٍ ٛزٙ ك٢ رزٞكبْٛ{ أٗلغْٜ ظب٢ُٔ ا٬ُٔئٌخ رزٞكبْٛ اُز٣ٖ} ؟اُٞكبح ػ٘ذ ؽبُْٜٓب 

 ٝا٩ٛبٗخ. ٝاُخض١ اُؼزاة أٗٞاع ٖٓ أُوبّ رُي ك٢ اُظِٔخ ٣ِو٠ ٓب ػِْ ٝهذ ٝؿ٤ْٜ ْٜٔظِ
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  ؟ ٓٞهلْٜٓب 

 ٖٓ ٗؼَٔ ً٘ب ٓب} ٝهبُٞا هللا دٕٝ ٖٓ ٣ْٜٗٝؼجذ ًبٗٞا ٓب ٝأٌٗشٝا اعزغِٔٞا أ١{  اُغِْ كؤُوٞا}   

 ؽ٤ئب اُغٔٞد ٣ل٤ذًْ ٬ك{ رؼِٕٔٞ ً٘زْ ثٔب ػ٤ِْ هللا إ} كــ اُغٞء رؼِٕٔٞ ً٘زْ{ ث٠ِ} ُْٜ ك٤وبٍ {عٞء

 ٣ؼزشكٞا ؽز٠ اُ٘بس ٣ذخِٕٞ ٫ ُٜٝزا ٝاػزشكٞا أهشٝا ػ٤ِٚ ًبٗٞا ٓب ٣ٌ٘شٕٝ اُو٤بٓخ ٓٞاهق ثؼل ٝٛزٙ

  ثزٗٞثْٜ

  ؟ ٓق٤شْٛٓب 

( أُزٌجش٣ٖ ٓضٟٞ كِجئظ) ثؾبُْٜ ا٬ُئن اُجبة ٖٓ ٣ذخِٕٞ ػَٔ أَٛ ًَ{  عْٜ٘ أثٞاة كبدخِٞا}   

 اُغخو ٓٞمغ ٝ اُـّٔٞ ٝ أُّٜٞ ٓؾَ ٝ ا٧ُْ ٝ اُؾوبء ٓ٘ضٍ ٝ اُ٘ذّ ٝ اُؾغشح ٓضٟٞ كبٜٗب عْٜ٘ ٗبس

 اُؼزاة أراهْٜ ٝ اُشؽ٤ْ اُشة ػْٜ٘ اػشك هذ ٝ ػوبثٜب أ٤ُْ ٖٓ ٣ٞٓب ػْٜ٘ ٣شكغ ٫ اُو٤ّٞ اُؾ٢ ٖٓ

 .اُؼظ٤ْ

 ٝ ػظ٤ٔخ ٗؼٔخ هللا أٗضٍ ٓب اهشٝا ٝ اػزشكٞا أْٜٗ ٝ أُزوٕٞ رًش ًزُي أٌُزث٤ٖ رًش اُوشإٓ إٔ ثٔب ٝ 

 ػ٤ِٜب هللا ؽٌش ٝ ا٫ٗو٤بد ٝ ثبُوجٍٞ رِوٞٛب ٝ اُ٘ؼٔخ رِي كوجِٞا اُؼجبد ػ٠ِ ثٜب هللا آزٖ ػظ٤ْ خ٤ش

 . ُٜب ػِٔٞا ٝ كؼِٔٞٛب

  (ٖأؽغ٘ٞا ُِز٣ )؟ا٩ؽغبٕ ٤ًق  

 ك٢ عضاإْٛ ٓب (ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ٛزٙ ك٢) كِْٜ هللا ػجبد ا٠ُ أؽغ٘ٞا ٝ هللا ػجبدح ك٢ رؼب٠ُ هلل أؽغ٘ٞا   

 ا٥خشح؟ ٝك٢ ،عشٝس ٝ أٖٓ ٝ هِت هٔؤ٤ٗ٘خ ٝ ٤٘ٛخ خػؾ٤ ٝ ٝاعغ سصم( ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ٛزٙ ك٢)  اُذ٤ٗب؟

 ه٤َِ ٗؼ٤ٜٔب ٛزٙ كبٕ أُؾز٤ٜبد ٝ أُِزاد أٗٞاع ٖٓ ك٤ٜب ٓب ٝ اُذاس ٛزٙ ٖٓ (خ٤ش ا٥خشح ُٝذاس) 

 ػذٕ ع٘بد) ٝفلٜب؟ ثٔبرا ،(أُزو٤ٖ داس ُٝ٘ؼْ)  هبٍ ُزُي ا٥خشح ٗؼ٤ْ ثخ٬ف ٓ٘وطغ ثب٥كبد ٓؾؾٞ

 ؽقَ اسادرْٜ ثٚ رؼِوذ ٝ أٗلغْٜ رٔ٘زٚ ٜٓٔب( ٣ؾبءٕٝ ٓب ك٤ٜب ُْٜ ا٧ٜٗبس رؾزٜب ٖٓ رغش١ ٣ذخِٜٞٗب

 عشٝس ٝ اُوِٞة ُزح ك٤ٚ اُز١ اُ٘ؼ٤ْ أٗٞاع ٖٓ ٗٞػب ٣ط٤ِٞا إٔ ٣ٌٖٔ ك٬ أرٜٔب ٝ اُٞعٞٙ أًَٔ ػ٠ِ ُْٜ

 أؽ٤بء ٣زًشْٛ اٗٚ ؽز٠ ػ٤ِٚ رٔ٘ٞٙ ٓب ًَ اُغ٘خ أَٛ هللا ٣ؼط٢ ُٜزا ٝ ُذ٣ْٜ ؽبمش ٝٛٞ ا٫ ا٧سٝاػ

 ك٢ ؽ٢ء ًٔضِٚ ٤ُظ اُز١ ُغٞدٙ ؽذ ٫ٝ ٌُشٓٚ ٜٗب٣خ ٫ اُز١ كزجبسى. هِٞثْٜ ػ٠ِ رخطش ُْ اُ٘ؼ٤ْ ٖٓ

( أُزو٤ٖ هللا ٣غض١ ًزُي. ) أٌُِٞد ٝ أُِي ػظٔخ ٝ اُ٘لٞط رِي آصبس ٝ أكؼبُٚ فلبد ٝ رارٚ فلبد

 ٝاُِغبٕ اُجذٕ ٝ ثبُوِت أُزؼِوخ اُٞاعجبد ٝ أُلشٝك ٖٓ ػ٤ِْٜ ٝعجٚأ ٓب ثؤداء ػزاثٚ ٝ هللا ُغخو

 ٓغزٔش٣ٖ( ا٬ُٔئٌخ رزٞكبْٛ اُز٣ٖ)  اُٞكبح؟ ػ٘ذ ؽبُْٜ ٓب.ػ٘ٚ ٜٗبْٛ ٓب رشى ٝ ػجبدٙ ؽن ٝ ؽوٚ ٖٓ

 ا٣ٔبْٜٗ ك٢ ٣خَ ٝ ا٤ُْٜ ٣زطشم دٗظ ٝ ٗوـ ًَ ٖٓ ٓطٜش٣ٖ هبٛش٣ٖ أ١( ٤ٖه٤ج)  روٞاْٛ ػ٠ِ

 ٓب ًَ ٖٓ عِٔزْ ٝهذ آكخ ًَ ٖٓ اُغ٬ٓخ ٝ ٌُْ اُؾبفِخ اٌُبِٓخ اُزؾ٤خ( ػ٤ٌِْ ع٬ّ ٣وُٕٞٞ)

 ٧ٓشٙ ا٫ٗو٤بد ٝ ثبهلل ا٣٩ٔبٕ ٖٓ( رؼِٕٔٞ ً٘زْ ثٔب اُغ٘خ ادخِٞا)  اُغ٘خ؟ دخُْٜٞ عجت ٓب، رٌشٕٛٞ

 ُْٜ ؽقَ اُؼَٔ رُي ٝ اُ٘بس ٖٓ اُ٘غبح ٝ اُغ٘خ دخٍٞ ك٢ ا٧فَ ٝ أُبدح ٝ اُغجت ٛٞ اُؼَٔ كبٕ

 .هللا شؽٔٚث

  (َٛ ٕٝا٬ُٔئٌخ رؤر٤ْٜ إٔ ا٫ ٣٘زظش  )َٛ كِْ رًشٝا ٝ ٣ئٓ٘ٞا كِْ ا٣٥بد عبءرْٜ اُز٣ٖ ٛئ٫ء ٣٘زظش 

 كبْٜٗ ثْٜ ع٤ؾَ اُز١ ثبُؼزاة( سثي أٓش ٣ؤر٢ أٝ)  أسٝاؽْٜ رل٤ل( ا٬ُٔئٌخ رؤر٤ْٜ إٔ ا٫)  ٣ززًشٝا

 ثْٜ ٗضٍ ؽز٠ ٣ئٓ٘ٞا ُْ صْ ًلشٝا ٝ ًزثٞا( هجِْٜ ٖٓ اُز٣ٖ كؼَ ًزُي. ) ك٤ْٜ ُٞهٞػٚ اعزٔزؼٞا هذ
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 ٓآُٜب ٤ٌُٕٞ هللا ُؼجبدح ٓخِٞهٚ كبٜٗب( ٣ظِٕٔٞ أٗلغْٜ ًبٗٞا ٌُٖٝ) ػزثْٜ إ( هللا ظِْٜٔ ٝٓب) ، اُؼزاة

 .ا٬ُٔصّ اُضوَ ٝ اُذائٔخ ُ٪ٛبٗخ ػشمٞٛب ٝ ُٚ خِوذ ٓب رشًٞا ٝ كظِٔٞٛب هللا ًشآخ ا٠ُ

  ٗضٍ أ١( ثْٜ ٝؽبم)  آصبسْٛ ٝ أػٔبُْٜ ػوٞثبد أ١( ػِٔٞا ٓب ع٤ئبد كؤفبثْٜ)  رؼز٣جْٜ؟ عجتٓب 

 ثٚ أخجش ٖٓٔ عخشٝا ٝ ثٚ اعزٜضإا ثبُؼزاة سعِْٜ أخجشرْٜ ارا ًبٗٞا كبْٜٗ( ٣غزٜضإٕ ثٚ ًبٗٞا ٓب)

 .ٓ٘ٚ عخشٝا اُز١ ا٧ٓش رُي ثْٜ كؾَ

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣خ (ٔ) : 

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اُ٘ؾَ؟ عٞسح أٍٝ ك٢ أُبم٢ اُلؼَ ف٤ـخ اعزؼٔبٍ د٫ُخ ٓب 

 عبء؟ ٤ُظ ٝ أر٠ ثبُلؼَ اُغٞسح ثذأد ُْ

 ف٤ـخ ٫ٝ ٓطِوب   عبء ُِلؼَ أُنبسع ف٤ـخ رغزؼَٔ ُْ أٗٚ ٗغذ ًِٚ اُوشإٓ ك٢ ٗظشٗب ارا   

 كوذ أر٠ كؼَ أٓب. أُبم٢ ثق٤ـخ دائٔب   اعزؼَٔ ٝاٗٔب ٓلؼٍٞ اعْ ٫ٝ كبػَ اعْ ٫ٝ أٓش كؼَ

 . أُنبسع ثق٤ـخ اعزخذّ

 ٣ٝغش ثغُٜٞخ ُِٔغ٢ء كزغزؼَٔ أر٠ أٓب ٓؾوخ ك٤ٚ ُٔب رغزؼَٔ عبء: اُِـ٣ٞخ اُ٘بؽ٤خ ٖٓ   

 .أُغًِٞخ اُطش٣ن ٢ٛٝ ا٫ُٔز٤بء ٝٓ٘ٚ

ش   أَر٠َ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    ْٓ ٙ   ك٬ََ  هللّاه  أَ  ِٞ ْجَؾبَٗٚ   رَْغزَْؼغه رََؼب٠َُ ع  ب َٝ َّٔ َٕ  َػ ٞ ً {( ٔ} ٣ ْؾشه

َُوَذْ ) رؼب٠ُ ٝهبٍ َِْ٘ب َٝ ع ٬   أَْسَع ٖ س  ْْٜ٘  هَْجِهيَ  ِّٓ ٖ ٓه ْْٜ٘  َػ٤َِْيَ  هََقْقَ٘ب َّٓ ٓه َٝ ٖ َّٓ  ْْ ـْ  َُّ  َػ٤َِْيَ  َْٗوق 

ب َٓ َٝ  َٕ ب ًَ   ٍ ٞ ْٕ  ُهَشع  ٕه  اه٫َّ  ثهآ٣َخ   ٣َؤْره٢َ  أَ ه  ثهبهْر هَرا هللاَّ ش   َعبء كَب ْٓ ه  أَ ٢َ  هللاَّ َُْؾنِّ  ه نه شَ  ثهب َخغه َبُهيَ  َٝ  ٘ٛ 

 َٕ  ِٞ ْجطه  ٔ ُْ  . ٝػوبة ٝخغشإ هنبء ك٤ٚ ٧ٕ أؽنّ  ٛ٘ب(( 17) ا

 هش٣وٚ ك٢ ٝٛٞ هللا ٖٓ أر٠ ا٧ٓش ٔ آ٣خ اُ٘ؾَ عٞسح( رغزؼغِٞٙ ك٬ هللا أٓش أر٠)))   

 .ٝأخٞارٜب أٌُِخ ثشٗبٓظ ٖٓ((( ع٘ٞاد ثؼذ ٝعبء رؾون صْ ُِٞفٍٞ

o ش   أَر٠َ) رؼب٠ُ هُٞٚ ث٤ٖ اُلشم ٓب ْٓ ٙ   ك٬ََ  هللّاه  أَ  ِٞ هَرا) ٝهُٞٚ( اُ٘ؾَ( ٔ) رَْغزَْؼغه ش   َعبء كَب ْٓ ه  أَ  هللاَّ

 َ٢ َُْؾنِّ  ه نه شَ  ثهب َخغه َبُهيَ  َٝ  ٘ٛ  َٕ  ِٞ ْجطه  ٔ ُْ  ؟( ؿبكش( 17) ا

ش   أَر٠َ) ثؼذ ٣ؤد ُْ ٛ٘بى    ْٓ ة، ٛٞ رغزؼغِٞٙ ك٬( هللّاه  أَ  اهزشة أٗٚ أُبم٢ ػ٠ِ ٣ذٍ أر٠ هَش 

هَرا) رغزؼغِٞٙ، ك٬ ثؼذ ٣قَ ُْ ش   َعبء كَب ْٓ ه  أَ ٢َ  هللاَّ َُْؾنِّ  ه نه  هنبء ك٤ٚ ٧ٕ ٝاهغ ا٧ٓش ٛ٘ب( ثهب

هَرا) أصوَ؟ أُغ٤ئ٤ٖ أ١ ٝخغشإ ش   َعبء كَب ْٓ ه  أَ ٢َ  هللاَّ َُْؾنِّ  ه نه  أٓب ٝاهؼب   ٓؾٜذا   ٣قٞس أصوَ،( ثهب

 ٝهغ ٓب ؽقَ ُٝٔب أر٠ اعزؼَٔ ثؼذ ٣ؤد ُْ اُز١ كٔغ ثؼذ ٣وغ ُْٝ ثؼذ ٣ؤد ُْ ا٠ُٝ٧ ا٣٥خ ك٢

 عُٜٞخ ك٤ٚ ا٩ر٤بٕ ٌُٖ ثٔؼ٠٘ ٝأُغ٢ء ا٩ر٤بٕ ارٕ. عبء اعزؼَٔ ٝخغشإ هنبء ٖٓ ك٤ٚ ٝٓب

 ٌٛزا ٓشّ  أر٢ّ  ُٚ ٣وبٍ ٝعٜٚ ػ٠ِ أُبس اُغ٤َ ٣ٝوُٕٞٞ ٝؽذح فؼٞثخ كل٤ٚ أُغ٢ء أٓب ٣ٝغش

ا اهَرا َؽز٠َّ. )عَٜ ٧ٗٚ ؽٞاعض ثذٕٝ ٣ؤر٢ ْٞ اده١ َػ٠َِ أَرَ َه  َٝ ْٔ  ؽشة، ٛ٘ب ٤ُظ( اَُ٘ٔ( 1ٔ) اَُّ٘

ٝاْ ) َعبإ  َٝ  ْْ َؾبء أَثَبٛ  َٕ  ػه ٞ ٌ  ع٤ٔغ ث٤ٖ د٤ُ٫خ كشٝم ٛ٘بُي ارٕ. هزَ ك٤ٜب ٛزٙ( ٣ٞعق( ٙٔ) ٣َْج

 رشادف ٛ٘بى ٤ُظ هبُٞا اُِـ٤٣ٖٞ ٖٓ اٌُض٤ش٣ٖ سأ١. ٗؼِٜٔب ُْ أٝ ػِٔ٘بٛب عٞءا اُؼشث٤خ ًِٔبد

 .كبسم ٛ٘بى ٣ٌٕٞ إٔ ثذ ٫ٝ( ٝع٤ٌٖ ٓذ٣خ ٓضَ) ُـخ ٖٓ أًضش ًبٗذ ارا ا٫ اُوشإٓ ك٢
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 (7) آ٣خ : 

o ٔبٍ رهًش ٣شد ُْ ُٔبرا ََ ) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ اُغه َُْخ٤ْ ا َٝ  ٍَ ب ـَ ُْجه ا ٤شَ  َٝ ٔه َُْؾ ا َٛب َٝ جٞ  ًَ صه٣َ٘خ   ُهزَْش ٣َْخِ ن   َٝ ب َٝ َٓ 

 ٫َ  َٕ ٞ  ٔ  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟(( 7) رَْؼَِ

 كوبٍ عجوزٜب اُز٢ ا٣٥خ ك٢ اُغٔبٍ رًش ٌُ٘ٚ أُٞاف٬د عجَ ا٣٥خ ٛزٙ ك٢ رؼب٠ُ هللا رًش   

َّ ) رؼب٠ُ َْٗؼب ا٧َْ ْْ  َخَِوََٜب َٝ  ٌ َ٘بكهغ   دهْفء   كه٤َٜب َُ َٓ َْٜ٘ب َٝ ٓه َٝ  َٕ  ِٞ  ً ْْ ( ٘) رَؤْ  ٌ َُ ٍ   كه٤َٜب َٝ ب َٔ َٖ  َع ٤ َٕ  ؽه ٞ  ر شه٣ؾ 

 َٖ ٤ ؽه َٝ  َٕ ٞ َ  ( ٙ) رَْغَشؽ  ٔه رَْؾ َٝ  ْْ  ٌ ٠َ أَْصوَبَُ ْْ  ثََِذ   اُه ا َُ  ٞٗٞ  ٌ ٚه  رَ ٤ ـه نِّ  اه٫َّ  ثَبُه ْٗل ظه  ثهؾه َّٕ  ا٧َْ ْْ  اه  ٌ ٝف   َسثَّ  ََُشء 

  ْ ٤  رًش صْ ا٧ٗؼبّ ك٢ رذخَ ٝاُغٔبٍ ٝا٧ًَ ُِشًٞة ٣ غزؼَٔ ٓب رًش ا٣٥خ ٛزٙ ٝك٢(( 1) َسؽه

ََ ) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ٝاُض٣٘خ ُِشًٞة ٣ غزؼَٔ ٓب ثؼذٛب َُْخ٤ْ ا َٝ  ٍَ ب ـَ ُْجه ا ٤شَ  َٝ ٔه َُْؾ ا َٛب َٝ جٞ  ًَ صه٣َ٘خ   ُهزَْش َٝ 

٣َْخِ ن   ب َٝ َٓ  ٫َ  َٕ ٞ  ٔ  ٓب أ٫ٝ   رًش ا٣٥بد ك٢ اُزًش رش٣زت كل٢. ٨ًَُ ٤ُغذ ًِٜب ٝٛزٙ(( 7) رَْؼَِ

 .ٝاُض٣٘خ ُِشًٞة ٛٞ ثٔب أرجؼٜب صْ ٝا٧ًَ ُِشًٞة ٛٞ

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ٝاُؾٔش؟ اُؾ٤ٔش ٌُِٔز٠ اٌُش٣ْ اُوشإٓ اعزخذاّ ث٤ٖ اُلشم ٓب 

َّٕ ) رؼب٠ُ هبٍ  ُؤبٕ عٞسح ك٢    شَ  اه ٌَ اده  أَٗ َٞ د   ا٧َْْف ْٞ ٤شه  ََُق ٔه َُْؾ  ا٣٥خ ك٢ اُؾ٤ٔش اعزخذّ( ا

ٔ ش) اعزخذّ آخش ٌٓبٕ ك٢ أٗٚ ٓغ  اُؾ٤ٔش ًِٔخ اعزؼَٔ اُوشإٓ ٌُٖ ؽٔبس، عٔغ ٬ًٛٔب( ؽ 

ش  ٔ ٔ ش ا٤ِٛ٧خ ُِؾ  ََ ) هبٍ. خققٜب ٌٛزا ُِٞؽؾ٤خ ٝاُؾ  َُْخ٤ْ ا َٝ  ٍَ ب ـَ ُْجه ا ٤شَ  َٝ ٔه َُْؾ ا َٛب َٝ جٞ  ًَ  ُهزَْش

صه٣َ٘خ   ٣َْخِ ن   َٝ ب َٝ َٓ  َ٫  َٕ ٞ  ٔ ٔ ش اُغٔغ ٛزا خقـ( اُ٘ؾَ( 7) رَْؼَِ ٔ ش ا٤ِٛ٧خ ثبُؾ   خققٜب ٝاُؾ 

ْْ ) ثبُٞؽؾ٤خ  َّٜ ؤَٗ ش   ًَ  ٔ ْغزَ٘لهَشح   ؽ  دْ ( ٓ٘) ُّٓ ٖ كَشَّ َسح   ٓه َٞ  ك٢ اُز٢ اُٞؽؾ٤خ ٛزٙ( أُذصش( ٔ٘) هَْغ

 . اُـبثخ

 (9) آ٣خ : 

o رؼب٠ُ هُٞٚ ك٠ ا٬ُّ ٝؽزف اعزخذاّ ث٤ٖ اُلشم ٓب( ْٞ َُ ْْ  َؽبء َٝ  ً َٖ  َََُٜذا ٤ ؼه َٔ  ،(اُ٘ؾَ( 9) أَْع

(  ْ ٖ أَٗ ْطؼه َٓ  ْٞ ٚ   هللاَّ   ٣ََؾبء َُّ َٔ  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟(  ٣ظ( 1ٗ) أَْهَؼ

 ٣نغ رؼب٠ُ عجؾبٗٚ ٝسث٘ب ؽزكٜب ٖٓ آًذ ٢ٛٝ اُز٤ًٞذ رل٤ذ ُٞ عٞاة ك٢ ا٬ُّ إٔ ؽي ٫   

ْٞ ) آًذ ٛٞ ٓب ػ٘ذ ُٞ عٞاة ك٢ ا٬ُّ َُ ْْ  َؽبء َٝ  ً َٖ  َََُٜذا ٤ ؼه َٔ ْ  ) ،(اُ٘ؾَ( 9) أَْع ٖ أَٗ ْطؼه َٓ  ْٞ  ٣ََؾبء َُّ

ٚ   هللاَّ   َٔ  رٜذ١ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ٌُٖ رؾبء ٖٓ رطؼْ إٔ ٣ٌٖٔ ٧ٗٚ ٧هؼْٜ ٣وَ ُْ( ٣ظ( 1ٗ) أَْهَؼ

 ٓغ رز٬ءّ ؽز٠( رٌُْ) كغٔغ ّعغ. ٣ٜزذ١ ٫ٝ اُؼٔش هٍٞ أؽذْٛ ٣زؼجي هذ ٧ٗٚ أعٔؼ٤ٖ اُ٘بط

 .هجِٜب ٓب

 آ٣خ (ٔٗ) :  

o رََشٟ) ا٣٥خ اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ِْيَ  َٝ ُْل  شَ  ا اخه َٞ ٚه  َٓ ٞاْ  كه٤ ـ  ُهزَْجزَ َٝ ٖ ٚه  ٓه ْْ  كَْنِه  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ ٌ ش   أٓب(( ٗٔ) رَْؾ

رََشٟ) كبهش عٞسح ك٢ ِْيَ  َٝ ُْل  ٚه  ا شَ  كه٤ اخه َٞ ٞا َٓ ـ  ٖ ُهزَْجزَ ٚه  ٓه ْْ  كَْنِه  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ ٌ ش   د٫ُخ كٔب(( ٕٔ) رَْؾ

 ٝػذٓٚ؟ اُٞاٝ ٝاعزخذاّ ٝاُزؤخ٤ش اُزوذ٣ْ

َٞ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ هبٍ كبهش، ٝآ٣خ اُ٘ؾَ آ٣خ ا٣٥ز٤ٖ ٗوشأ     ٛ شَ  اَُّزه١ َٝ  َعخَّ

ُْجَْؾشَ  اْ  ا  ِٞ  ً ْ٘ٚ   ُهزَؤْ ب ٓه  ٔ ٞاْ  هَشه٣ّ ب َُْؾ رَْغزَْخشهع  َٝ   ْٚ٘ ٤َِْخ   ٓه ِْجَغ ََٜٞٗب ؽه رََشٟ رَ ِْيَ  َٝ ُْل  شَ  ا اخه َٞ ٚه  َٓ ٞاْ  كه٤ ـ  ُهزَْجزَ َٝ 

ٖ ٚه  ٓه ْْ  كَْنِه  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ ٌ ش  ب) كبهش عٞسح ك٢ ٝهبٍ(( ٗٔ) رَْؾ َٓ ٞه١ َٝ ٕه  ٣َْغزَ ُْجَْؾَشا  َػْزة   ََٛزا ا
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ََٛزا َؽَشاثٚ    َعبئهؾ   ك َشاد   ِْؼ   َٝ ٖ أ َعبط   ٓه ٓه َٝ   َ  ً  َٕ  ِٞ  ً ب رَؤْ  ٔ ٣ّ ب َُْؾ َٕ  هَشه ٞ رَْغزَْخشهع  ٤َِْخ   َٝ ِْجَغ ََٜٞٗب ؽه  رَ

رََشٟ ِْيَ  َٝ ُْل  ٚه  ا شَ  كه٤ اخه َٞ ٞا َٓ ـ  ٖ ُهزَْجزَ ٚه  ٓه ْْ  كَْنِه  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ ٌ ش   اٌُض٤ش ُ٘ب ٣ٞمؼ اُغ٤بم(( ٕٔ) رَْؾ

 هبٍ ا٧ٗؼبّ رًش اُ٘وَ، ٝعبئو ػ٠ِ ا٬ٌُّ روذّ اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ا٣٥خ ٛزٙ روذّ. ا٩عبثبد ٖٓ

( َّ َْٗؼب ا٧َ ْْ  َخَِوََٜب َٝ  ٌ َ٘بكهغ   دهْفء   كه٤َٜب َُ َٓ َْٜ٘ب َٝ ٓه َٝ  َٕ  ِٞ  ً َ  (( )٘) رَؤْ ٔه رَْؾ َٝ  ْْ  ٌ ٠َ أَْصوَبَُ ْْ  ثََِذ   اُه اْ  َُّ  ٞٗٞ ٌ  رَ

ٚه  ٤ ـه نِّ  اه٫َّ  ثَبُه َّٕ  ا٧َٗل ظه  ثهؾه ْْ  اه  ٌ ٝف   َسثَّ ْ   ََُشإ  ٤ ؽه  هبٍ ٝاُؾ٤ٔش اُجـبٍ اُخ٤َ رًش صْ(( 1) سَّ

( َٝ ََ َُْخ٤ْ ٍَ  ا ب ـَ ُْجه ا ٤شَ  َٝ ٔه َُْؾ ا َٛب َٝ جٞ  ًَ  ٝاعطخ ٢ٛٝ اُلِي رًش صْ ثش٣خ، ٗوَ ٝعبئو ٛزٙ(( 7) ُهزَْش

رََشٟ) هبٍ ثؾش٣خ ٗوَ ِْيَ  َٝ ُْل  شَ  ا اخه َٞ ٚه  َٓ  ع٤بم ك٢ اُلِي ٝرًش اُ٘وَ ٝعبئو رًش كِٔب(( ٗٔ) كه٤

 اُ٘وَ ٝعبئو ك٢ اُغ٤بم ًبٕ ُٔب ارٕ ثبُجؾش ٓزؼِن( ك٤ٚ) اُجؾش، ػ٠ِ فلزٜب هّذّ اُ٘وَ ٝعبئو

 ٝاٗٔب اُجؾش ػ٠ِ ا٬ٌُّ ٤ُظ ثبُٔٞفٞف اُقلخ أُؾن ٣ؼ٢٘( ٓٞاخش) اُ٘وَ ٝعبهخ فلخ هّذّ

 ٤ُٝظ اُجؾش ػ٠ِ كب٬ٌُّ كبهش آ٣خ ك٢ أٓب. ثبُجؾش ٣زؼِن ٓب كؤّخش اُ٘وَ ٝعبئو ػ٠ِ ا٬ٌُّ

ب) اُ٘وَ ٝعبئو ػ٠ِ َٓ ٞه١ َٝ ٕه  ٣َْغزَ ُْجَْؾَشا ََٛزا َؽَشاثٚ    َعبئهؾ   ك َشاد   َػْزة   ََٛزا ا ِْؼ   َٝ (( ٕٔ) أ َعبط   ٓه

ٖ) اُجؾش ػ٠ِ ا٬ٌُّ ًَ ٓه َٝ   َ  ً  َٕ  ِٞ  ً ب رَؤْ  ٔ ٣ّ ب َُْؾ َٕ  هَشه ٞ رَْغزَْخشهع  ٤َِْخ   َٝ ِْجَغ ََٜٞٗب ؽه ( ك٤ٚ) كوّذّ( رَ

رََشٟ) ِْيَ  َٝ ُْل  ٚه  ا شَ  كه٤ اخه َٞ هللاَّ  ) هبٍ ٝهجِٜب( َٓ َٝ ْ  ٌ ٖ َخَِوَ  ٝعبئو ك٢ ٤ُظ ا٬ٌُّ(( ٔٔ) ر َشاة   ِّٓ

 كوذّ اُجؾش ػ٠ِ ا٬ٌُّ ٝٛ٘ب اُ٘وَ ٝاعطخ فلخ كوذّ اُ٘وَ ٝعبئو ك٢ اُ٘ؾَ آ٣خ ك٢ أٓب اُ٘وَ

رََشٟ) اُجؾش م٤ٔش ِْيَ  َٝ ُْل  ٚه  ا شَ  كه٤ اخه َٞ  .ُِزوذ٣ْ ثبُ٘غجخ ٛزا( َٓ

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟ ثبُؾٌش اُقجش ٣وزشٕ ٓز٠ 

 فجّبس) ٣غزؼَٔ اُجؾش رٜذ٣ذ ك٢ اُغ٤بم ًبٕ ارا رؼب٠ُ أٗٚ ٗغذ ًِٚ اُوشإٓ ك٢ ٗظشٗب ارا   

 ع٤بم ك٢ رؼب٠ُ هبٍ ٓض٬   ُؤبٕ عٞسح كل٢. كوو اُؾٌش ٣غزؼَٔ ؿ٤شٙ ك٢ ًبٕ ٝارا( ؽٌٞس

ْْ ) اُجؾش رٜذ٣ذ َّٕ  رَشَ  أََُ ِْيَ  أَ ُْل  ُْجَْؾشه  كه٢ رَْغشه١ ا خه  ا َٔ هْؼ ه  ث٘ه ْْ  هللاَّ  ٌ َ٣ ْٖ  ُه٤ شه ٚه  ٓه َّٕ  آ٣ََبره  ٣َ٥ََبد   َرُهيَ  كه٢ اه

 َِّ  ٌ ٌ ٞس   َفجَّبس   ُه اهَرا( ٖٔ) َؽ َٝ  ْْ  َٜ٤ ط   َؿؾه ْٞ َه  َٓ بُظَُِّ ا ًَ  ٞ َ  َدَػ َٖ  هللاَّ ٤ ْخِهقه  ٓ   َُٚ  َٖ ٣ ب اُذِّ َّٔ ْْ  كََِ بٛ  ٠َ َٗغَّ  اُه

ُْجَشِّ  ْْ  ا  ْٜ٘ ٔه ذ   كَ ْوزَقه ب ٓ  َٓ َب ٣َْغَؾذ   َٝ َُّ  اه٫َّ  ثهآ٣ََبر٘ه س   َخزَّبس   ً  لٞ  ًَ (ٖٕ. )) 

َٞ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ أٓب     ٛ شَ  اَُّزه١ َٝ ُْجَْؾشَ  َعخَّ ا ا  ِٞ  ً ْ٘ٚ   ُهزَؤْ ب ٓه  ٔ ٞا هَشه٣ّ ب َُْؾ رَْغزَْخشهع  َٝ   ْٚ٘ ٤َِْخ   ٓه  ؽه

ِْجَغ ََٜٞٗب رََشٟ رَ ِْيَ  َٝ ُْل  شَ  ا اخه َٞ ٚه  َٓ ٞا كه٤ ـ  ُهزَْجزَ َٝ  ْٖ ٚه  ٓه ْْ  كَْنِه  ٌ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٝ ٌ ش   فجّبس ٣زًش ُْ(( ٗٔ) رَْؾ

 .كوو ثبُؾٌش كغبء ٗؼْ ًِٜب ا٣٥خ ٧ٕ

 ٓغ دائٔب   رؤر٢ ٝاٗٔب ًِٚ اُوشإٓ ك٢ ٝؽذٛب رؤد ُْ فجّبس ًِٔخ إٔ ٝٛٞ آخش أٓش ٝٛ٘بى   

 عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔب ؽٌش ا٥خش ٝٗقلٚ فجش ٗقلٚ اُذ٣ٖ ٧ٕ ٝٛزا ؽٌٞس ًِٔخ

َُوَذْ ) اثشا٤ْٛ َِْ٘ب َٝ َٞع٠ أَْسَع َب ٓ  ْٕ  ثهآ٣ََبر٘ه يَ  أَْخشهطْ  أَ َٓ ْٞ َٖ  هَ بده  ٓه َٔ ٠َ اُظُِّ  ْْ  اُُّ٘ٞسه  اُه ْشٛ  ًِّ َر ّه  َٝ ه  ثهؤ٣ََّب  هللاَّ

 َّٕ َِّ  ٣َ٥ََبد   َرُهيَ  كه٢ اه  ٌ ٌ ٞس   َفجَّبس   ُه ا) عجؤ عٞسح ٝك٢(( ٘) َؽ َب كَوَبُٞ  ذْ  َسثَّ٘ َٖ  ثَبػه  أَْعلَبسهَٗب ث٤َْ

ٞا  ٔ ظََِ َٝ  ْْ ْٗل َغٜ  ْْ  أَ َِْ٘بٛ  ٣شَ  كََغَؼ ْهَ٘ب أََؽبده ضَّ َٓ َٝ ْْ  ٛ  ََّ م   ً  ضَّ َٔ  ٓ  َّٕ َِّ  ٣َ٥ََبد   َرُهيَ  كه٢ اه  ٌ ٌ ٞس   َفجَّبس   ُه  َؽ

(ٔ9.)) 

 ثبة ك٢ ٣ذخَ اُغئاٍ ٝٛزا( كّؼبٍ) ٝصٕ ػ٠ِ فجّبس ف٤ـخ اعزؼَٔ أُبر ٗغؤٍ ٝا٥ٕ   

ـّ  ك٤ٔب ٛ٘ب ٗٞعضٙ ٌُ٘٘ب ٝاعغ ٓٞمٞع ٝٛٞ أُجبُـخ ف٤ؾ  رٜذ٣ذا   ٣زًش ُْ ارا .اُغئاٍ ٣خ

 ػ٠ِ فجبس ٝهّذّ اُوشإٓ ع٤ٔغ ك٢ ؽٌٞس ٓغ فجّبس هشٕ اُزٜذ٣ذ رًش ٝارا ٝؽذٙ اُؾٌش رًش

 .ؽٌٞس

 آ٣خ (ٔ٘) : 
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o ٍُْو٠َ:)رؼب٠ُ هب أَ ٢َ  ا٧َْسكه  كه٢ َٝ اعه َٝ ٤ذَ  إَٔ َس ٔه ْْ  رَ  ٌ  ا٣٥خ؟ ك٠ إٔ د٫ُخ ٓب( اُ٘ؾَ( ٘ٔ) ثه

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د)

 ر٤ٔذ إٔ ًشاٛخ آب. ٝاؽذ اُؼبّ أُؼ٠٘ ٌُٖ روذ٣ش٣ٖ ٣وذسٝٛب ٝاٌُٞك٤ٕٞ اُجقش٣ٕٞ اُ٘ؾبح   

 ر٤ٔذ إٔ ًشاٛخ أٝ ثٌْ ر٤ٔذ ُئ٬ ٝاؽذ أُئّدٟ ٝع٤ٌٕٞ ثٌْ ر٤ٔذ ُئ٬ ٣وُٕٞٞ اٌُٞك٤٤ٖ أٝ ثٌْ

 . ثٌْ

o كبمَ.د) هجَ؟ ٖٓ ٓخِٞهخ اُغجبٍ رٌٖ أُْ( سٝاع٢ ا٧سك ك٢ ٝأُو٢) ا٣٥خ د٫ُخ ٓب 

 (اُغبٓشائ٠

ُْو٠َ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    أَ ٢َ  ا٧َْْسكه  كه٢ َٝ اعه َٝ ْٕ  َس ٤ذَ  أَ ٔه ْْ  رَ  ٌ ا ثه َْٜٗبس  أَ ع ج ٬   َٝ َٝ  ْْ  ٌ  ََُؼَِّ

 َٕ ْٜزَذ ٝ  ك٢ عؼِ٘ب ٣وٍٞ ٝأؽ٤بٗب   أُو٤٘ب أؽ٤بٗب   ٣وٍٞ رؼب٠ُ أٗٚ ا٬ُٔؽع إٔ أػِْ ٝهللا أهٍٞ(( ٘ٔ) رَ

و٠ اُغجبٍ ثؼل إٔ دسع٘ب ٝهذ ٝاؽذا   ٤ُظ اُز٣ٌٖٞ إٔ ثٔؼ٠٘ اُغجبٍ ػٖ ا٬ٌُّ  اُوبء رِ 

 ٝٛ٘بى. ً زَ ؽٌَ ػ٠ِ أُغب٣ٝخ ا٧عشاّ ثٜب رؤر٢ هذ أٝ ٝاُض٫صٍ( ثشًب٤ٗخ عجبٍ) ثبُجشا٤ًٖ

َٞ ) اُشػذ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ ًٔب اُز٣ٌٖٞ ٖٓ آخش ؽٌَ  ٛ ذَّ  اَُّزه١ َٝ ََ  ا٧َْْسكَ  َٓ َعَؼ  كه٤َٜب َٝ

 َ٢ اعه َٝ ا َس َْٜٗبس  أَ َٝ  ْٖ ٓه َٝ  َِّ َشاده  ً  َٔ ََ  اُضَّ ٖه  كه٤َٜب َعَؼ َع٤ْ ْٝ ٖه  َص ٢ اْص٤َْ٘ ؾه ـْ  ٣  ََ َبسَ  ا٤َُِّْ َّٕ  اَُّٜ٘  َرُهيَ  كه٢ اه

ّ   ٣َ٥ََبد   ْٞ َٕ  ُهوَ ٝ ٌَّش  . اُغجبٍ ُز٣ٌٖٞ ٝع٤ِخ ٖٓ أًضش ٛ٘بى إٔ ػ٠ِ أػِْ ٝهللا ٣ذٍ ٝٛزا ،((ٖ) ٣َزَلَ

 ثطش٣وخ رزٌٕٞ ٫ٝ ٝاؽذا   ٗٞػب   ٤ُغذ كبُغجبٍ ا٧سك ٤ً٘ٞٗخ ػٖ رخزِق اُغجبٍ ٤ًٝ٘ٞٗخ

 .أػِْ ٝهللا ٛزا ٝاؽذح

 آ٣خ (ٔٙ) : 

 ع٠ٔ اُؼب٤ُٖٔ ٝسة اٌُزت ك٢ ظبٛشا   ثبه٘ب ، ٣ٌٕٞ ٝهذ ظبٛشا   ٣ٌٕٞ هذ هغ٤ٖٔ اُٜذٟ   

٢ِّ) اُطش٣ن أد٫ء اُظبٛش ٝاُٜذٟ ٝسؽٔخ، ٛذٟ ٝاُوشإٓ ٝاُ٘غ٤َ اُزٞساح ٛذٟ اٌُزت  آَْٗغذ   اٗه

ا ْ ََُّؼ٢ِِّ َٗبس   ٌ َْٜ٘ب آره٤ ْٝ  ثهوَجَظ   ِّٓ ذ   أَ ُْو٠َ) اُ٘غّٞ ٝرًش ٣ٜذ٣ٚ ٖٓ( هٚ( ٓٔ) ٛ ذ ٟ اَُّ٘بسه  َػ٠َِ أَعه أَ َٝ 

٢َ  ا٧َْسكه  كه٢ اعه َٝ ٤ذَ  إَٔ َس ٔه ْْ  رَ  ٌ ا ثه َْٜٗبس  أَ ج ٬   َٝ ع  َٝ  ْْ  ٌ َٕ  ََُّؼَِّ ْٜزَذ ٝ بد  ( ٘ٔ) رَ َٓ َػ٬ ْه  َٝ ثهبَُّْ٘غ َٝ  ْْ  ٛ 

 َٕ ْٜزَذ ٝ  ك٢ ٗٞس ٖٓ ٣وزكٚ ٝٓب هللا رٞك٤ن ٛٞ اُجبهٖ ٝاُٜذٟ ظبٛش ٛذٟ ٛزا( اُ٘ؾَ( ٙٔ) ٣َ

ْْ ) ا٩ٗغبٕ هِت  َّٜ ا كهْز٤َخ   اٗه  ٞ٘ َٓ ْْ  آ ٜه ْْ  ثهَشثِّ صهْدَٗبٛ  ٣َضه٣ذ  ( )اٌُٜق( ٖٔ) ٛ ذ ٟ َٝ َٖ  هللاَّ   َٝ ٣ ا اَُّزه ْٝ ْٛزََذ  ا

ْٞ ( )ٓش٣ْ( 1ٙ) ٛ ذ ٟ َُ ْئَ٘ب َٝ ََّ  ٥َر٤ََْ٘ب ؽه  (. اُغغذح( ٖٔ) ٛ َذاَٛب َْٗلظ   ً 

 (1ٔ) آ٣خ : 

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ٝرززًشٕٝ؟ رزًشٕٝ ث٤ٖ اُلشم ٓب 

 ػبّ رؼج٤ش ٝاٗٔب اُلؼ٤ِٖ ٛز٣ٖ ك٢ كوو ٤ُظ مبثو اُوشإٓ ك٢ ٓ٘بعجخ ٖٓ أًضش ك٢ رًشٗب   

 أهَ اُؾذس إٔ ػ٠ِ ُِذ٫ُخ ٝاعطبػٞا اعزطبػٞا ٓضَ اُلؼَ ٖٓ ٣ؾزف أٗٚ ؽ٤ٜ٘ب ك٢ ٝرًشٗب

 ػ٠ِ ُِذ٫ُخ ٣وزطغ أهقش ٓ٘ٚ أُؾزٝف اُضٖٓ إٔ ٓؼ٘بٙ ؽزف ارا ٓ٘ٚ، ٣ؾزف ُْ ٓٔب

 ٣وٍٞ رلق٤َ أُوبّ ًبٕ ٝارا ٣ٞعض ا٣غبص ٓوبّ أُوبّ ًبٕ ٝارا. اُؾذس ٖٓ ا٫هزطبع

 رززًشٕٝ رؤر٢ أهٍٞ اُؾذس ًبٕ ارا أٗٚ اُوبػذح ٛزٙ ٝكن اُغئاٍ أفَ ا٠ُ ٗؤر٢. رززًشٕٝ

. ٣لقَ اُزلق٤َ ٓوبّ ٝك٢ ٣ٞعض ا٣٩غبص ٓوبّ ك٢ ًبٗذ ارا أٝ اُلؼَ ٖٓ ٣وزطغ أهَ ًبٕ ٝارا

َ  : )ٓضبٍ ضَ ٖه  َٓ ُْلَشه٣و٤َْ ٠ ا َٔ ب٧َْػ ًَ  ِّْ ا٧ََف ٤شه  َٝ ُْجَقه ا ٤غه  َٝ ٔه اُغَّ َٝ  َْ ٕه  َٛ ٞه٣َب ض٬َ   ٣َْغزَ َٕ  أَك٬ََ  َٓ ٝ ًَّش   رََز

 اُجق٤ش؟ ٓغ ٣غز١ٞ ا٧ػ٠ٔ َٛ ُٚ روٍٞ صوبكزٚ ًبٗذ ٜٓٔب ٝاؽذ أ١ عؤُ٘ب ُٞ( ٛٞد( ٕٗ)

 ٣غ٤ت ٝاٗٔب رزًش هٍٞ ا٠ُ ٣ؾزبط ٫ ارٕ ٫، ٓجبؽشح ع٤وٍٞ اُغ٤ٔغ؟ ٓغ ٣غز١ٞ َٛ ٝا٧فْ
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ب(. )رزًشٕٝ أك٬) كوبٍ رزًش هٍٞ ا٠ُ ٣ؾزبط ٫ ٛزا ٫، ٣غز٣ٞبٕ؟ َٛ. ٓجبؽشح َٓ ٞه١ َٝ  ٣َْغزَ

٠ َٔ ٤ش   ا٧َْْػ ُْجَقه ا َٝ  َٖ ٣ اَُّزه ا َٝ  ٞ٘ َٓ ا آ  ِٞ ٔه َػ بُهَؾبده  َٝ ٫َ  اُقَّ ٢ء   َٝ غه  ٔ ُْ ب هَِه٬٤   ا َّٓ  َٕ ٝ ًَّش  ( ؿبكش( 7٘) رَزََز

 ا٣ٔبٕ ثٚ دخَ ٧ٕ( رززًشٕٝ ٓب ه٬٤ِ  ) فبُؼ ٝػَٔ ا٣ٔبٕ فبُؾبد، ٝػَٔ ا٣ٔبٕ فبس ٛ٘ب

 ٖٓ أهٍٞ ٛزٙ أخشٟ، هن٤خ ٛزٙ فبُؾب   رؼَٔ ُْٝ رئٖٓ ُْ اُز١ أٗٚ ٝأُؼ٠٘ فبُؼ ٝػَٔ

 ٝارٜٔٞٙ اُقبُؼ ٝاُؼَٔ ا٣٩ٔبٕ ا٠ُ ه٬٣ٞ   ٣ذػٞ ٝاُشعٍٞ ٝرل٤ٌش رؤَٓ ا٠ُ رؾزبط رِي

ٖ. )رزًش هٍٞ ا٠ُ رؾزبط ٧ٜٗب رززًشٕٝ ٛزٙ ارٕ ثبُغٕ٘ٞ، َٔ ٖ ٣َْخِ ن   أَكَ َٔ  أَك٬َ ٣َْخِ ن   ٫َّ  ًَ

 َٕ ٝ ًَّش  ٖه  أَكََشأ٣َْذَ ) رزًش، ا٠ُ رؾزبط ٫ ٛزٙ ٫ ع٤وٍٞ ٝاؽذ أ١ عَ( اُ٘ؾَ( 1ٔ) رََز ََٜٚ   ارََّخزَ  َٓ  اُه

اٙ   َٞ أََمَِّٚ   َٛ ْ   َػ٠َِ هللاَّ   َٝ ِْ َْ  ػه َخزَ ٚه  َػ٠َِ َٝ ؼه ْٔ ٚه  َع ِْجه هَ َٝ  ََ َعَؼ ٙه  َػ٠َِ َٝ ح   ثََقشه َٝ َؾب ٖ ؿه َٔ ٚه  كَ ٣ ْٜذه َ٣ ٖ  ٓه

ه  ثَْؼذه  َٕ  أَك٬ََ  هللاَّ ٝ ًَّش   ٫ ػِْ ػ٠ِ ٝأمِٚ ؿؾبٝح ٝثقشٙ عٔؼٚ ػ٠ِ خزْ( اُغبص٤خ( ٖٕ) رََز

 . رلٌش هٍٞ ا٠ُ رؾزبط

 (7ٔ) آ٣خ : 

o (                                                                                                                            اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اٌُش٣ْ؟ اُوشإٓ ك٢ ٝاَُ٘ؼٔخ اُ٘هؼٔخ ًِٔخ ث٤ٖ اُلشم ٓب                                                                                                

إه) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ٜٓ٘ب اُوشإٓ ك٢ حًض٤ش ٓٞامغ ك٢  عبءد ثبٌُغش ٗهؼٔخ    ٝاْ  َٝ ذُّ خَ  رَؼ  َٔ  ٗهْؼ

َٞٛب ٫َ  هللّاه  َّٕ  ر ْؾق  س   هللّاَ  اه لٞ  ـَ َُ   ْ ٤ ؽه  .                                                       اُوشإٓ ك٢ اُخ٤ش ك٢ رؤر٢ دائٔب  {( 7ٔ} سَّ

خ  ) اُذهخبٕ عٞسح ك٢ ٝسدد ثبُلزؼ َٗؼٔخ    َٔ َْٗؼ ا َٝ بٗٞ  َٖ  كه٤َٜب ًَ ٜه٤ ًه  أُضَٓ عٞسح ٝك٢{( 1ٕ} كَب

َرْسٗه٢) َٝ  َٖ ثه٤ زِّ ٌَ  ٔ ُْ ا ُه٢ َٝ خه  أٝ  َٔ ْْ  اَُّْ٘ؼ  ِْٜ ِّٜ َٓ  اُغٞء ك٢ ا٫ ًِّٚ اُوشإٓ ك٢ رشد ُْ{( ٔٔ} هَِه٬٤   َٝ

 .ٝاُؼوٞثبد ٝاُؾش

 آ٣خ (ٕٙ) : 

o ( ٌَْشَ  هَذ َٓ  َٖ ٣ ٖ اَُّزه ْْ  ٓه ٜه ٤َْ٘بَْٜٗ  هللّا   كَؤَر٠َ هَْجِه َٖ  ث  ذه  ِّٓ اػه َٞ ُْوَ ْ   كََخشَّ  ا ٜه ٖ اُغَّْوق   َػ٤َِْ ْْ  ٓه ٜه هه ْٞ ْ   كَ أَرَبٛ  َٝ 

َُْؼَزاة   ْٖ  ا َٕ  ٫َ  َؽ٤ْش   ٓه ٝ ش   إٔ ٓؼِّٞ أٗٚ ٓغ( كٞهْٜ ٖٓ) ٝد٫ُخ ٓوبّ ٓب( اُ٘ؾَ( ٕٙ) ٣َْؾؼ 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) كٞهْٜ؟ ٖٓ ٣خش اُغوق

 كٞم ٝهغ ٣ؼ٢٘ رؾزٚ ْٛ ٣ؼ٢٘ كٞهْٜ ٖٓ اُٞهٞع، اُخشّ . ٝٝهغ اٜٗذّ ٣ؼ٢٘ اُغوق ػ٤ِْٜ خش   

 ػ٤ِْٜ ٣وغ ُْ ٣ِْٜ٘ ُْ ٌُٖ اُـشكخ عوق ٝٝهغ ؿشكخ ك٢ ٗبط ًبٕ ُٞ. ػ٤ِْٜ ٝهغ سإٝعْٜ،

 ػ٤ِْٜ ٝهغ أٗٚ ثبُنشٝسح ٤ُظ ؽبئو ػ٤ِ٘ب ٝهغ. كٞهْٜ ٖٓ ٤ُظ ٌُٖ اُغوق ػ٤ِْٜ خشّ  ٗوٍٞ

 ك٢ ْٝٛ ؽبئو ػ٤ِ٘ب ٝهغ ٣وبٍ سإٝعْٜ، ػ٠ِ ٝهغ ٣ٌٕٞ إٔ ٣وزن٢ ٫ٝ ٌِٓٚ ك٢ اٜٗذّ ٝاٗٔب

 رؾزٚ، ًبٗٞا ْٛ رؾذ٣ذا ، ػ٤ِْٜ ٝهغ ٣ؼ٢٘ كٞهْٜ ٖٓ. زٚرؾ ٣ٌٞٗٞا إٔ ؽشهب   ٤ُظ أخشٟ ؿشكخ

 ػ٤ِْٜ خشّ  روٍٞ اُـشكخ ك٢ ٗبئ٤ٖٔ ْٝٛ ؿشكخ ك٢ اُغوق ٖٓ عضء ٝهغ ارا. سإٝعْٜ كٞم ٝهغ

 رؾزٚ ْٛ ٣ؼ٢٘ كٞهْٜ ٖٓ. اُـشكخ ٖٓ آخش عبٗت ك٢ ًبٗٞا ٌُْٜ٘ ػ٤ِْٜ اُغوق ٝهغ اُغوق،

 خشّ  كٞهْٜ، ٖٓ ػ٤ِْٜ اُغوق ٝخشّ  ػ٤ِْٜ اُغوق خشّ  ث٤ٖ اخز٬ف ٛ٘بى. ْٛ ػ٤ِْٜ كٞهغ

. ْٛ ػ٤ِْٜ ٣ؼ٢٘ كٞهْٜ ٖٓ اُغوق خشّ  أٓب ٌِْٜٓ ك٢ ٛزا ػ٤ِْٜ اُغوق خشّ  ػبّ، ٛزا اُغوق

 سأ٣زٚ روٍٞ اُز٤ًٞذ ٝػ٘ذٗب. أًجش أُق٤جخ رٌٕٞ ٛزا أُؼ٠٘ ٛزا ٣غغذ إٔ أساد رؼب٠ُ ٝهللا

٫َ ) اُز٤ًٞذ ٖٓ ٗٞع ٛزا ٛبر٤ٖ، ث٤ذ١ّ  ٝػِٔزٚ ثؤر٢ٗ ٝعٔؼزٚ ثؼ٢٘٤ ٤ش   هَبئهش   َٝ ٚه  ٣َطه  ثهَغَ٘بَؽ٤ْ

 .ُِٔؼ٠٘ ر٤ًٞذ ٛزا ثغ٘بؽ٤ٚ، ٣ط٤ش اُطبئش اُطبئش؟ ٣ط٤ش ثٔبرا( ا٧ٗؼبّ( 7ٖ)
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 (1ٕ) آ٣خ :  

o (اُ٘ؼ٠ٔ٤ ؽغبّ.د) ٣ٝؾبم؟ ٣ؾبهن ث٤ٖ اُلشم ٓب 

 اُز٣ٖ هبٍ ك٤ْٜ رؾبهٕٞ ً٘زْ اُز٣ٖ ؽشًبءٟ أ٣ٖ ٣ٝوٍٞ ٣خض٣ْٜ اُو٤بٓخ ٣ّٞ صْ: ) رؼب٠ُ هبٍ   

 ُٔب ٓنبسع كؼَ ٢ٛ ٣ؾبهن ًِٔخ( 1ٕ(اٌُبكش٣ٖ ػ٠ِ ٝاُغٞء ا٤ُّٞ اُخض١ إ اُؼِْ أٝرٞا

ٙ ادؿبٜٓب، ك يّ  ٓغضٝٓخ رٌٕٞ ّّ ٙ ؽبّم ّّ زبٕ ُِؼشة اُغضّ ٣ؤر٢ ُٔب ثب٩دؿبّ، ٣ؾبّم  ٖٓ ْٜٓ٘ ُـ 

 ا٣٥خ ك٢ ٛ٘ب. اُوشإٓ ثٜٔب رٌِْ كق٤ؾزبٕ ُـزبٕ ٝٛٔب اُغب٤ًٖ٘، ٫ُزوبء ٣ٝلزؼ ا٩دؿبّ ٣ جو٢

 ٣ٌٕٞ ُٔب ٝهلٞا كبُؼِٔبء. ا٩دؿبّ أثو٠ ا٣٥بد ثؼل ك٢ ٝػ٘ذٗب. ا٩دؿبّ كي( ٣ؾبهن ٖٝٓ)

 هللا ٝٓغ ؽن ك٢ ٝاُضب٢ٗ ؽن ك٢ رٌٕٞ إٔ ٢ٛ أُؾبهّخ ا٩دؿبّ، ٣جو٠ ٝؽذٙ اُغ٬ُخ ٫عْ رًش

 ك٢ عبء ٝٛزا. ا٩دؿبّ كؤ ثو٢ ؽن ك٢ ٝعَ ػض ٝهللا ؽن ك٢ رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ

 .    ٌٛزا ًِٚ اٌُش٣ْ اُوشإٓ

ٖ:)رؼب٠ُ هبٍ    َٓ ٍَ  ٣ َؾبههنه  َٝ ٞ ع  ٖ اُشَّ ب ثَْؼذه  ٓه َٓ  َٖ َّ ُْٜ َذٟ َُٚ   رَج٤َ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ  اُشعٍٞ عؼَ( ا

 .ؽن ك٢ ٝٛٞ ؽن ك٢ ٝعِْ

 (7ٕ) آ٣خ : 

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اٌُش٣ْ؟ اُوشإٓ ك٢ ٝرزٞكّبْٛ رٞكّبْٛ اعزؼٔبٍ ك٢ اُج٤ب٤ٗخ أُِغخ ٓب 

 رّ٘ضٍ) ٓضَ اُوشإٓ ك٢ عبء ًٔب اُؾزف ا٣٥خ ٛزٙ ك٢ كوو ٤ُٝظ ًِٚ اُوشإٓ ك٢ ٬ٗؽع   

 اُوشإٓ ك٢ اُزؼج٤ش ٛزا ٓضَ ٝسد ٝؽ٤ش اُوشإٓ ػّٔٞ ك٢ اُؾزف ٝٛزا( ٝرزجّذٍ رجّذٍ ٝرزّ٘ضٍ،

 :أٓش٣ٖ ٧ؽذ ٣ٌٕٞ ؿ٤شٙ أٝ اُلؼَ ك٢ عٞاء

َّ  اُؾذس إٔ ػ٠ِ ُِذ٫ُخ     .ا٣٩غبص ٓوبّ ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ أٝ. أه

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟ ٝاُغ٬ّ ع٬ّ ث٤ٖ اُلشم ٓب 

ٍّ  ٓب ٛٞ ٝأُؼشكخ ٓؼشكخ اُغ٬ّ     اُؼّٔٞ اٌُ٘شح ك٢ ٝا٧فَ ُي ٝع٬ّ ٓؼ٤ٖ، أٓش ػ٠ِ د

 ٗوٍٞ ُٝٔب سعَ أ١ّ  ٣ؼ٢٘ سعَ ٗوٍٞ ُٔب. ٓؼ٤ٖ أٓش اُغ٬ّ ًِٝٔخ ػبٓخ ع٬ّ ًِٔخ ارٕ

( ع٬ّ) ارٕ. ٝاُؾٍٔٞ اُؼّٔٞ اٌُ٘شح ك٢ ا٧فَ. اُغ٘ظ رؼش٣ق أٝ ٓؼ٤٘ب   سع٬   أهقذ اُشعَ

َه ) ٓضَ ًِٚ اُوشإٓ ك٢ ثبُز٤ٌ٘ش ا٫ ٣ؾ٢٤ّ  ُْ ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ ٝسث٘ب ٌٗشح ٧ٜٗب أػْ ذ   ه  ْٔ َُْؾ ه  ا َّ  هلله

  ّ َع٬َ ٙه  َػ٠َِ َٝ جَبده َٖ  ػه ٣ ّ  ( )اْفطَل٠َ اَُّزه ػ   َػ٠َِ َع٬َ َٖ  كه٢ ٗٞ  ٤ ٔه َُْؼبَُ ّ  ( )ا َْ  َػ٠َِ َع٬َ ٛه٤ ّ  ( ) اهْثَشا  َع٬َ

َٕ  ٓ َٞع٠ َػ٠َِ ٝ َٛبس  ّ  ) اُغ٘خ ك٢ ؽز٠( َٝ ٫   َع٬َ ْٞ ٖ هَ ة   ٓه ْ   سَّ ٤ ؽه ّ  ) ا٬ُٔئٌخ ؽز٠(  سَّ ْْ  َع٬َ  ٌ  َػ٤َِْ

 ْْ ْجز  َٛب هه  ِٞ َٖ  كَبْدخ  ٣  ٧ٗٚ ثبُز٤ٌ٘ش ا٫ ٛٞ ٣ؾ٢٤ّ  ُْ رؼب٠ُ سث٘ب( اُغ٘خ ادخِٞا ػ٤ٌِْ ع٬ّ( )َخبُهذه

 ٝا٣٥خ ٣ؾ٠٤ ػ٠ِ سث٘ب رؾ٤خ ٛزٙ( ػ٤ِٚ ع٬ّ. )ؽ٤ئب   ٓ٘ٚ ٣زشى ٫ اُغ٬ّ ًَ ٝأؽَٔ أػْ

 ٖٓ ٌٗشح ع٬ّ ٝرؼب٠ُ، عجؾبٗٚ هللا ػ٘ذ ٖٓ ٤ُٝظ ٗلغٚ ػ٠ِ عِْ ػ٤ِٚ اُغ٬ّ ػ٤غ٠ ا٧خشٟ

 أكبد( اُغ٬ّ) ٛ٘ب ٝاُزؼش٣ق رؼب٠ُ هللا ٖٓ ٤ُٝظ ػ٤ِٚ اُغ٬ّ ػ٤غ٠ ٖٓ ٝاُغ٬ّ رؼب٠ُ هللا هجَ

 ػ٠ِ سد( ػ٢ِ ٝاُغ٬ّ) كوبٍ ًٝزا ًزا ٓش٣ْ إٔ ٣ذػٕٞ ثبُز٣ٖ رؼش٣ل ٣ٝوٕٞٝ. اُزخق٤ـ

 .اُغ٬ّ ػ٤ِٜب ٓش٣ْ ٓز٢ٜٔ

 آ٣خ (ٖٗ) : 

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اُضٓش؟ عٞسح ك٠ ًٔب ًغجٞا ٓب ٤ُظ ٝ(  ػِٔٞا ٓب) اعزخذاّ د٫ُخ ٓب 
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 ٗشٟ إٔ ٣غت أُزؾبثٜخ ا٣٥بد ٝك٢ ا٣٥بد ع٤بم ؽغت رؤر٢ اُوشإٓ ك٢ أٌُِبد رشدد   

 :أُضبٍ عج٤َ ٝػ٠ِ ك٤ٜب أُخزِلخ أٌُِبد

. أثذا   ٣شد ُْ ٝاٌُغت ٓشاد ٓٔ اُؼَٔ رٌشس اُ٘ؾَ عٞسح ك٢( ػِٔٞا ٓب ع٤ئبد كؤفبثْٜ)   

 .ٓشاد ٙ ٝاُؼَٔ ٓشاد ٘ اٌُغت رٌشس( ًغجٞا ٓب ع٤ئبد كؤفبثْٜ) اُضٓش عٞسح ك٢ أٓب

 

 الىصبٌب العملٍت:

 ػذٛب ٗغزط٤غ ٫ ً٘ب ارا رؾق٠ ٫ ٝ رؼذ ٫ هللا  ٗؼْ ٝ اُ٘ؼْ رذّٝ ثبُؾٌشـ ك اُؾٌش صْ اُؾٌش صْ اُؾٌش 

 ٗغزط٤غ ُٖ ٧ٗ٘ب اُؾٌش ٖٓ ثبُو٤َِ ٣شم٠ كبٗٚ ثؼجبدٙ سؽٔزٚ ٝ ُطلٚ ٖٓ رؼب٠ُ هللا ٝ ثؾٌشٛب ك٤ٌق

 .ؽٌشا   اُ٘ؼْ ٛزٙ ٞك٢ٗ إٔ

 ٝٛزٙ أُخِٞهبد ٖٓ ؽُٞ٘ب ك٤ٔب رزلٌش إٔ ٫ثذ اٌُض٤ش ػٜ٘ب ؿلَ ػجبدح هللا ٓخِٞهبد ك٢ اُزلٌش ػجبدح 

 ػظٔزٚ ٝ هللا اع٬ٍ ٝ اُوِت ك٢ ا٣٩ٔبٕ رض٣ذ اُزلٌش ػجبدح ٗشٟ أٗ٘ب أٓب ا٧ُجبة اُؼوٍٞ أفؾبة فلخ

 .ا٣٩ٔبٕ ٣ض٣ذ ٓٔب ك٢ٜ اُزلٌش ثؼجبدح ػ٤ِ٘ب هِجي ك٢

 ٧ٕ ؽغ٘خ ثخبرٔخ ُ٘ب هللا ٣خزْ ؽز٠ ػِٔ٘ب ٗؾغٖ إٔ ٝ أٗلغ٘ب ٗغبٛذ إٔ كؼ٤ِ٘ب اُخبرٔخ عٞء ٖٓ اؽزس١ 

َٖٓ  ٖٓه  ً٘ذ ٕا ٝ اُؾغ٘خ ثبُخبرٔخ ُي ٣خزْ أُزو٤ٖ ٖٓ ً٘ذ ٕا ،ػ٤ِٚ أٗذ ٓب ػ٠ِ رج٤ٖ اُخبرٔخ

 اًضش١كـ  ا٤ُٚ كبدر٘ب ٝ ٣ؾغٖ إٔ هللا ٗغؤٍ ،رٚاػزٔذ اُز١ ثبُؼَٔ ُي ٣خزْ ػ٤ِٜب أفش ٝ ٓؼق٤خ اػزٔبد

 .اُذػبء ٛزا ٖٓ

 ؽبِٓٚ أدػ٤خ ص٬صخ ٛ٘بى : 

o ُِْٜا٤ُي ر٢دٝكب أؽغٖ ا 

o ُِْٜر٤ُٞذ ك٤ٖٔ ر٢ُ٘ٞ ا 

o ُِْٜثٚ ٢٘أسم ٝ اُخ٤ش ٢ُ اًزت ا. 

  

384



 

17 
 

النــحــل ســــورة  

 (64( إلى اٌَت )35مه اٌَت ): الثبوًالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ػبهجخٓ٘ – ٖٙا٣٥بد ) ٖثٜٔب أُئ٤ٖ٘ٓ ٝعضاء ا٥خش ٝا٤ُّٞ ثبُشعَ أٌُزث٤. 

 ( أدُخٗٙ – ٔ٘ا٣٥بد ) ٟهللا ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ أدُخ اُغبثوخ ا٣٥بد ا٤ُٛٞ٧خ، رًشد رٞؽ٤ذ ػ٠ِ أخش 

 .ا٧دُخ ٖٓ ٓض٣ذا   ٣ؼشك أُوطغ ٛزا ٝك٢

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 ؽشًْٜ؟ ػ٠ِ أُؾشًٕٞ أٝ اٌُبكشٕٝ اؽزظ ثٔبرا   

 افِٜب ا٫ ا٧ٗؼبّ ٖٓ ؽ٤ئب ؽشٓٞا ٫ٝ أؽشًٞا ٓب ؽبء ُٞ هللا إٔ ٝ (هللا ؽبء ُٞ أؽشًٞا اُز٣ٖ ٝهبٍ)    

 .دٝٗٚ ٖٓ ٝٗؾٞٛب اُٞف٤ِخ ٝ اُغبئجخ ٝ ًبُجؾ٤شح

 َٛ ْٜفؾ٤ؾخ؟ ؽغز   

 أؽذ ػبهجْٜ ثٚ أؽشًٞا ؽ٤ش هجِْٜ ٖٓ اُز٣ٖ هللا ػبهت ٓب ؽوب ًبٗذ ُٞ كبٜٗب ثبهِخ ؽغخ ثَ ٫   

 ا٫ ٝ اُشعَ عبءد اُز١ اُؾن سد ا٫ ثزُي هقذْٛ ٤ُظ ٝ ػزثْٜ ُٔب ْٜٓ٘ رُي ٣غت ًبٕ كِٞ اُؼوبة

 .هللا ػ٠ِ ُْٜ ؽغخ ٫ اٗٚ ػِْ كؼ٘ذْٛ

 ثبهِخ؟ ؽغزْٜ ُٔبرا  

 أكؼبُْٜ ػٜ٘ب رقذس ٓؾ٤ئخ ٝ هٞح ُْٜ عؼَ ٝ ًِلْٜ ثٔب اُو٤بّ ٖٓ ٌْٜٓ٘ ٝ ٜٗبْٛ ٝ أٓشْٛ هللا كبٕ   

 رٌز٣ت ٝ سعِٚ رٌز٣ت ٝ هللا رٌز٣ت ث٤ٖ كغٔؼٞا ٛزا اُجبهَ أثطَ ٖٓ ثَ اُوذس ٝ ثبُونبء كبؽزغبعْٜ

 .اُؾغ٤ٚ ٝ اُؼو٤ِخ ا٧ٓٞس

 اُشعَ؟ ٝظ٤لخ ٓب  

 اؽزغٞا ٝ اُشعَ ثِـزْٜ كبرا ؽغخ هللا ػ٠ِ ٧ؽذ ٣جو٠ ٫ ٝ اُوِٞة ا٠ُ ٣قَ اُز١ اُظبٛش اُج٤ذ إٔ   

 . هللا ػ٠ِ ؽغبثْٜ اٗٔب ٝ ؽ٢ء ا٧ٓخ ُشعَ ك٤ِظ ثبُوذس ػ٤ِْٜ

 َٛ ا٧ْٓ؟ ع٤ٔغ ػ٠ِ هبئٔخ هللا ؽغخ   

 هبٓذ ؽغزٚ ثؤٕ رؼب٠ُ ٣خجش( اُطبؿٞد اعز٘جٞا ٝ هللا اػجذٝا إٔ سع٫ٞ أٓخ ًَ ك٢ ثؼض٘ب ُوذ ٝ)    

 ػ٠ِ ٓزلوٕٞ ًِْٜ ٝ سع٫ٞ ك٤ٜب هللا ثؼش ٝ ا٫ ٓزؤخشح أٝ ٓزوذٓٚ أٓخ ٖٓ ٓب أٗٚ ٝ ا٧ْٓ ع٤ٔغ ػ٠ِ

 . ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللا ػجبدح ٛٞ ٝ ٝاؽذ د٣ٖ ٝ ٝاؽذٙ دػٞح

  (ٕاُطبؿٞد اعز٘جٞا ٝ هللا اػجذٝا أ )ا٩ع٬ّ؟ دػٞح ٖٓ ا٧ْٓ ٓٞهق ًبٕ ٤ًق   

 :  هغ٤ٖٔ ا٠ُ ػذٜٓب ٝ اُشعَ ُذػٞح اعزغبثزٜب ثؾغت ا٧ْٓ كبٗوغٔذ   

 .ػِٔب   أُشع٤ِٖ كبرجؼٞا( هللا ٛذٟ ٖٓ كْٜٔ٘( )ٔ

 . اُـ٢ عجَ كبرجغ( اُن٬ُخ ػ٤ِٚ ؽوذ ٖٓ كْٜٔ٘( ) ٕ
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  (أٌُزث٤ٖ ػبهجخ ًبٕ ٤ًق كبٗظشٝا ا٧سك ك٢ كغ٤شٝا )هللا؟ ٛذدْٛ ثٔبرا   

 ًبٕ ا٫ ٌٓزثب رغذٕٝ ك٬ اُؼغبئت رُي ٖٓ عزشٕٝ كبٌْٗ( أٌُزث٤ٖ ػبهجخ ًبٕ ٤ًق كبٗظشٝا)    

 .ا٬ُٜى ػبهجزٚ

 ٖٓ؟ ث٤ذ اُٜذا٣خ   

 ُْ عجت ًَ كؼَ ُٝٞ( ٣نَ ٖٓ ٣ٜذ١ ٫ هللا كبٕ) ، رُي ك٢ عٜذى رجزٍ( ٛذاْٛ ػ٠ِ رؾشؿ إ)    

 .هللا ػزاة ٖٓ ٣٘قشْٜٝٗ( ٗبفش٣ٖ ٖٓ ٝٓبُْٜ) ، هللا ٫ا ٣ٜذٙ

 ُشعِٚ؟ زث٤ٌٖأُ ٝ أُؾش٤ًٖ أهغْ ثٔبرا   

 ٓئًذٙ أ٣ٔبٗب   ؽِلٞا أ١( ؽوب   ػ٤ِٚ ٝػذا   ث٠ِ ٣ٔٞد ٖٓ هللا ٣جؼش ٫ أ٣ٔبْٜٗ عٜذ ثبهلل أهغٔٞا ٝ)    

 .رشاثب ًبٗٞا إٔ ثؼذ اؽ٤بئْٜ ػ٠ِ ٣وذس ٫ ٝ ا٧ٓٞاد ٣جؼش ٫ هللا إٔ ٝ هللا رٌز٣ت ػ٠ِ ٓـِظخ

 ػ٤ِْٜ؟ هللا سد ثٔبرا   

 أًضش ٌُٖٝ) ، ٣ـ٤شٙ ٫ ٝ ٣خِلٚ ٫( ؽوب ػ٤ِٚ ٝػذا) ، ك٤ٚ س٣ت ٫ ٣ّٞ ك٢ ٣غٔؼْٜ ٝ ع٤جؼضْٜ( ث٠ِ)    

 .اُغضاء ٝ ُِجؼش اٌٗبسْٛ اُؼظ٤ْ عِْٜٜ ٖٝٓ( ٣ؼِٕٔٞ ٫ اُ٘بط

 اُؾغبة؟ ٝ اُجؼش ٝ اُغضاء ٖٓ اُؾٌٔخ ٓب  

 اُز٣ٖ ٤ُٝؼِْ) ، ٣ٞمؾٜب ٝ ؽوبئوٜب ك٤ج٤ٖ اُقـبس ٝ اٌُجبس ٓغبئَ ٖٓ( ك٤ٚ ٣خزِلٕٞ اُز١ ُْٜ ٤ُج٤ٖ)   

   اُؾوبئن؟ ُْٜ ر٘جؼش ٓز٠( ث٤ًٖبر ًبٗٞا أْٜٗ ًلشٝا

 أٓش عبء ُٔب ٝ ؽ٢ء ٖٓ هللا ٓغ ٣ذػٕٞ اُز١ آُٜزْٜ ٗلؼزْٜ ٓب ٝ ػ٤ِْٜ ؽغشاد أػٔبُْٜ ٣شٕٝ ؽ٤ش   

 ُٖٔ ٣زنؼ ٝ اُ٘غّٞ ر٘بصش ٝ اُؤش ٝ اُؾٔظ رٌٞس ٝ ُغْٜ٘ ؽطجب ٣ؼ٤ذٕٝ ٓب ٣شٕٝ ؽ٤ٖ ٝ سثي

 ٝ ثقؼت هللا ػ٠ِ رُي ٤ُظ ٝ اُؾب٫د ع٤ٔغ ك٢ هللا ا٠ُ ٓلزوشاد أٜٖٗ ٝ ٓغزٔشاد ؿ٤ش أٜٗب ٣ؼ٤ذٛب

 أسادٙ ٓب هجن ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ثَ آز٘بع ٫ ٝ ٓ٘بصػٚ ؿ٤ش ٖٓ ك٤ٌٕٞ ًٖ ُٚ هبٍ ؽ٤ئب أساد ارا كبٗٚ ؽذ٣ذ ٫

 . ؽبءٙ ٝ

 هللا؟ عج٤َ ك٢ آزؾٖ ٝ اثز٢ِ ٖٓ كنَ ٛٞ ٓب   

 ًبٗٞا ُٞ أًجش ا٥خشح ٧عش ٝ ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ك٢ ُ٘جٞئْٜ٘ ظِٔٞا ٓب ثؼذ ٖٓ هللا ك٢ ٛبعشٝا اُز٣ٖ ٝ)   

 ( ٣ؼِٕٔٞ

 ٖٓ أُؾ٘خ ٝ ثب٧ر٣خ( ظِٔٞا ٓب ثؼذ ٖٓ) ، ٓشمبرٚ اثزـبء ٝ عج٤ِٚ ك٢ أ١( هللا ك٢ ٛبعشٝا اُز٣ٖ)    

 ٧عَ ػٜ٘ب اٗزوِٞا ٝ اُخ٬ٕ ٝ ا٧ٝهبٕ كزشًٞا اُؾشى ٝ اٌُلش ا٠ُ ْٝٛد٤ُش ٣لزْٜ٘ٞٗ اُز٣ٖ هْٜٞٓ

 :  صٞاث٤ٖ ُْٜ كزسى اُشؽٖٔ هبػخ

 اٗزقشٝا ٝ ٛبعشٝا ٓب ثؼذ سأٝٙ اُز١ ا٢ُٜ٘ء اُؼ٤ؼ ٝ اُٞاعغ اُشصم ٖٓ اُذ٤ٗب ك٢ ػبع٬   صٞاة( ٔ

 .ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ك٢ هللا آربْٛ ُٞ كزٔ٘ٞا ٜٓ٘ب اُـ٘بئْ خزٝاأ ٝ اُجِذإ اكززؾٞا ٝ أػذائْٜ ػ٠ِ

 ًبٗٞا ُٞ) ، اُذ٤ٗب أعش ٖٓ( أًجش) ، سعُٞٚ ُغبٕ ػ٠ِ هللا ٝػذْٛ اُز١( أًجش ا٥خشح ٧ٝعش( ) ٕ

 ُْ عج٤ِٚ ك٢ ٛبعش ٝ ثٚ آٖٓ ُٖٔ اُضٞاة ٝ ا٧عش ٖٓ هللا ػ٘ذ ثٔب ٣و٤ٖ ٝ ػِْ ُْٜ ًبٕ ُٞ( ٣ؼِٕٔٞ

 . أؽذ رُي ػٖ ٣زخِق

 أ٤ُٝبئٚ؟ هللا ٝفق ثٔبرا   

 أُؾٖ ٝ ك٤ٚ ا٧ر٣خ ػ٠ِ ٝ أُئُٔخ هللا أهذاس ػ٠ِ ٝ ٗٞا٤ٛٚ ػٖ ٝ هللا أٝآش ػ٠ِ( فجشٝا اُز٣ٖ( ) ٔ

 : كبٕ أؽٞاُْٜ ٝ أٓٞسْٛ ر٘غؼ ثزُي ٝ أٗلغْٜ ػ٠ِ ٫ ػ٤ِٚ ٣ؼزٔذٕٝ أ١( ٣زًِٕٞٞ سثْٜ ػ٠ِ ٝ( ) ٕ
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o عٜذٙ ثزٍ ٝ فجشٙ ُؼذّ ا٫ اُخ٤ش ٖٓ ؽ٢ء أؽذ كبد ٓبٝ ًِٜب ا٧ٓٞس ٬ٓى اُزًَٞ ٝ اُقجش 

 . هللا ػ٠ِ اػزٔبدٙ ٝ رًِٞٚ ُؼذّ أٝ ٓ٘ٚ أس٣ذ ك٤ٔب

 اُؼِْ ٧َٛ ٓذػ ك٤ٜب آ٣خ  : 

 ( رؼِٕٔٞ ٫ ً٘زْ إ اُزًش أَٛ كغئِٞا ا٤ُْٜ ٗٞؽ٢ سعب٫   ا٫ هجِي ٖٓ أسعِ٘ب ٝٓب)    

 ٖٓ( ا٤ُْٜ ٗٞؽ٢)  ٧ؽ٤بء ًب٤ِٖٓ سعب٫ ثَ ٬ٓئٌخ هجِي ٗشعَ ُْ( سعب٫ ا٫ هجِي ٖٓ أسعِ٘ب ٝٓب)    

 أٗلغْٜ هجَ ٖٓ ثؾ٢ء ٣ؤرٞا إٔ ؿ٤ش ٖٓ اُؼج٤ذ ػ٠ِ اؽغبٗٚ ٝ كنِٚ ٖٓ ٛٞ ٓب ا٧ؽٌبّ ٝ اُؾشائغ

 .سعب٫   هللا ثؼش َٛ ؽٌٌزْ ٝ ا٤ُٝ٧ٖ ٗجؤ( رؼِٕٔٞ ٫ ً٘زْ إ) اُغبثوخ اٌُزت أ١( اُزًش أَٛ كغئِٞا)

 ٫ ٖٓ أٓش هللا كبٕ أُ٘ضٍ هللا ثٌزبة اُؼ٤ِْ أٗٞاػٚ أػ٠ِ إٔ ٝ اُؼِْ أَٛ ٓذػ ك٤ٜب ا٣٥خ ٛزٙ ػّٔٞ ٝ   

 ثغئاُْٜ أٓش ؽ٤ش ُْٜ رض٤ًخ ٝ اُؼِْ ٧َٛ رؼذ٣َ مٔ٘ٚ ٖٓ ٝ اُؾٞادس ع٤ٔغ ك٢ ا٤ُْٜ ثبُشعٞع ٣ؼِْ

 ثزض٤ًخ ٓؤٓٞسٕٝ أْٜٗ ٝ ر٘ض٣ِٚ ػ٠ِ ائزْٜٔ٘ هللا إٔ ػ٠ِ رذٍ اُجو٤خ ٖٓ اُغبَٛ ٣خشط ثزُي أٗٚ ٝ

 .أٌُبٍ ثقلبد ٝا٫رقبف أٗلغْٜ

 ٖٓ ْٛ َاُزًش؟ أَٛ أكن   

 ثٜزا ؿ٤شْٛ ٖٓ أ٠ُٝ ٝ اُؾو٤وخ ػ٠ِ اُزًش أَٛ كبْٜٗ اُؼظ٤ْ اُوشإٓ ٛزا أَٛ اُزًش أَٛ أكنَ   

 أٓٞس ٖٓ اُؼجبد ا٤ُٚ ٣ؾزبط ٓب رًش ك٤ٚ اُز١ اُوشإٓ أ١( اُزًش ا٤ُي أٗضُ٘ب ٝ) رؼب٠ُ هبٍ ُٜزا، ا٫عْ

، ٓؼب٤ٗٚ رج٤ٖ ٝ أُلبظٚ ُزج٤ٖ ؽبَٓ ٛزا( ا٤ُْٜ ٗضٍ ٓب ُِ٘بط ُزج٤ٖ) اُجبه٘خ.  ٝ اُظبٛشح د٤ٗبْٛ ٝ د٣ْٜ٘

 .ػ٤ِٚ اهجبُْٜ ٝ اعزؼذادْٛ ثؾغت ػِٞٓٚ ٝ ً٘ٞصٙ ٖٓ ك٤غزخشعٕٞ ك٤ٚ( ٣زلٌشٕٝ ُؼِْٜ) 

 اٌُلش؟ أَٛ هللا خٞف ثٔبرا   

( ٣ؾؼشٕٝ ٫ ؽ٤ش ٖٓ اُؼزاة ٣ؤر٤ْٜ أٝ ا٧سك ثْٜ هللا ٣خغق إٔ اُغ٤ئبد ٌٓشٝا اُز٣ٖ أكؤٖٓ)    

 ْٛ ٝ ؿشح ػ٠ِ ثبُؼزاة ٣ؤخزْٛ إٔ ٖٓ أُؼبف٢ أٗٞاع ٝ اُزٌز٣ت ٝ اٌُلش ٧َٛ هللا ٖٓ رخ٣ٞق ٛزا

 روِجْٜ ؽبٍ ك٢ آب ٝ ؿ٤شٙ ٝ ثبُخغق ْٜٓ٘ أعلَ ٖٓ أٝ كٞهْٜ ٖٓ اُؼزاة ٣ؤخزْٛ إٔ أٓ٘ب   ؾؼش٣ٕٝ ٫

 . ثجبُْٜ اُؼزاة ؽنٞس ػذّ ٝ ؽـِْٜ ٝ

 .هجنزٚ رؾذ ْٛ ثَ ا٧ؽٞاٍ ٛزٙ ٖٓ ؽبُخ ك٢ هلل ثٔؼغض٣ٖ ك٤ِغٞا اُؼزاة ٖٓ رخٞكْٜ ؽبٍ ك٢ آب ٝ  

 ؟( سؽ٤ْ ُشءٝف سثٌْ كبٕ)  رؼب٠ُ هُٞٚ د٫ُخ ٓب  

 ٝ ٣ئرٝٗٚ ْٛ ٝ ٣شصهْٜ ٝ ٣ؼط٤ْٜ ٝ ٣ِْٜٜٔ ثَ ثبُؼوٞثخ ُِؼبف٤ٖ ٣ؼغَ ٫ سؽ٤ْ سإٝف ٌُ٘ٚ   

 ثؤكنَ ٣ؼذْٛ ٝ اُغ٤ئبد ػٖ ا٩ه٬ع ا٠ُ ٣ذػْٞٛ ٝ اُزٞثخ أثٞاة ُْٜ ٣لزؼ ٛزا ٓغ ٝ أ٤ُٝبئٚ ٣ئرٕٝ

 ٗبصُخ ػ٤ِٚ هللا سؽٔخ رٌٕٞ إٔ سثٚ ٖٓ أُغشّ ك٤ِغزؼ اُزٗٞة ٖٓ ْٜٓ٘ فذس ٓب ٓـلشح ٝ اٌُشآبد

 أٗٚ ٝ ٣َٜٔ ٫ ٝ ٣َٜٔ هللا إٔ ٤ُؼِْ ٝ ا٧ٝهبد ًَ ك٢ سثٚ ا٠ُ فبػذح ٓؼبف٤ٚ ٝ اُِؾظبد ع٤ٔغ ك٢

  .سؽ٤ْ سإٝف كبٗٚ ا٤ُٚ أٓٞسٙ ع٤ٔغ ك٢ ٤ُشعغ ٝ ا٤ُٚ ك٤ِزت ٓوزذس ػض٣ض أخز أخزٙ اُؼبف٢ أخز ارا

 اُشؽ٤ْ اُشة كنَ ا٠ُ أُئِٛخ اُظشف عِٞى ٝ اُؼ٤ْٔ ثشٙ ٝ اُٞاعؼخ سؽٔزٚ ا٠ُ اُجذاس كبُجذاس   

 .٣شمبٙ ٝ ٣ؾجٚ ثٔب اُؼَٔ ٢ٛٝ

 هللا؟ ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ اُذ٫ئَ ٢ٛ ٓب   

 أ١( داخشٕٝ ْٝٛ هلل عغذا ٝاُؾٔبئَ ا٤ٔ٤ُٖ ػٖ ظ٬ُٚ ٣زل٤ئٞ ؽ٢ء ٖٓ هللا خِن ٓب ا٠ُ ٣شٝا أُْٝ)    

 ػٖ) ، ٓخِٞهبرٚ ع٤ٔغ أ١( ؽ٢ء ٖٓ هللا خِن ٓب ا٠ُ)  ًٔبُٚ ٝ ػظٔزٚ ٝ سثْٜ رٞؽ٤ذ ك٢ اُؾبًٕٞ

387



 

20 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 رؾذ ر٤ُِٕٞ أ١( داخشٕٝ) ، ع٬ُٚ ٝ ُؼظٔزٚ خبمؼخ ُشثٜب عبعذح ًِٜب( اُؾٔبئَ) ػٖ ٝ( ا٤ٔ٤ُٖ

 .ػ٘ذٙ رذث٤شٙ ٝ هللا ث٤ذ ٝٗبف٤زٚ ا٫ أؽذ ٖٓ ْٜٓ٘ ٓب ٝ اُزذث٤ش ٝ اُزغخ٤ش

  ( ٓب ك٢ اُغٔبٝاد ٝٓب ك٢ ا٧سك ٖٓ داثخ ٝا٬ُٔئٌخ ْٝٛ ٫ ٣غزٌجشٕٝٝهلل ٣غغذ )خـ ُٔبرا 

   ا٬ُٔئٌخ؟

 ًضشح ٝ ؽشكْٜ ٝ ُلنِْٜ اُؼّٔٞ ثؼذ خقْٜ اٌُشاّ( ٝا٬ُٔئٌخ)  اُقبٓزخ ٝ اُ٘بهوخ اُؾ٤ٞاٗبد ٖٓ   

 .ػجبدرْٜ

 (  كٞهٌْ ٖٓ سثْٜ ٣خبكٕٞ)  ا٬ُٔئٌخ؟ هللا ٓذػ ثٔبرا 

 اُوٜش ٝ ثبُزاد كٞهْٜ ٛٞ اُز١ هللا ٖٓ ثبُخٞف ٓذؽْٜ هلل اُخنٞع ٝ اُطبػخ ثٌضشح ٓذؽٌْ ُٔب   

 آزضِٞا رؼب٠ُ هللا أٓشْٛ ٜٓٔب أ١( ٣ئٓشٕٝ ٓب ٣لؼِٕٞ ٝ) ، هٜشٙ رؾذ أر٫ء كْٜ ا٧ٝفبف ًٝٔبٍ

  اخز٤بسا   ٝ هٞػب   ٧ٓشٙ

 هغ٤ٖٔ؟ هلل أُخِٞهبد عغٞد   

 ٝ ًبكش ٝ ٓئٖٓ ٖٓ ٓخِٞم ٌَُ ٛبّ ٝٛزا أٌُبٍ فلبد ٖٓ ٓبُٚ ػ٠ِ د٫ُٚ ٝ امطشاس عغٞد( ٔ

 . ؿ٤شٙ ٝ ٗبهن ؽ٤ٞإ ٝ كبعش ٝ ثش

 . أُخِٞهبد ٖٓ ؿ٤شْٛ ٝ ا٬ُٔئٌخ ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ ػجبدٙ ٝ ثؤ٤ُٝبئٚ ٣خزـ اخز٤بس عغٞد (ٕ

 اعزذٍ؟ ثٔبرا ٝ رؼب٠ُ هللا ٣ؤٓشْٛ ثٔبرا 

 ٫: ) كوبٍ اُٞؽذا٤ٗخ ٝ ثبُ٘ؼْ ثبٗلشادٙ رُي ػ٠ِ ٣غزذٍ ٝ ُٚ ؽش٣ي ٫ ؽذٙ ٝ ثؼجبدرٚ رؼب٠ُ هللا ٣ؤٓش   

 ا٧ٝفبف ك٢ ٓزٞؽذ( ٝاؽذ اُٚ ٛٞ اٗٔب) ٝٛٞ أ٤ُٜزٚ ك٢ ؽش٣ٌب ُٚ رغؼِٕٞ أ١( اص٤ٖ٘ ا٤ُٜٖ رزخزٝا

 ػجبدرٚ ك٢ كِزٞؽذٝٙ أكؼبُٚ ٝ ٗؼٞرٚ ٝ أعٔبئٚ ٝ رارٚ ك٢ اُٞاؽذ أٗٚ ًٔب. ًِٜب ثب٧كؼبٍ ٓ٘لشد اُؼظ٤ٔخ

 ؽ٤ئب ث٢ رؾشًٞا إٔ ؿ٤ش ٖٓ ٢ٜٗ ٝاعز٘جٞا أٓش١ آزضِٞا ٝ خبك٢ٗٞ أ١( كبسٛجٕٞ كب٣ب١)  هبٍ ُٜزا ٝ

 .ًِٓٔٞٚ رؼب٠ُ هلل ًِٜب كبٜٗب أُخِٞهبد ٖٓ

 َرٞؽ٤ذٙ ػ٠ِ اُذ٤ُ  : 

 هلل ا٧ٝهبد ع٤ٔغ ك٢ اُزٍ ٝ اُؼجبدح ٝ اُذ٣ٖ أ١( ٝافجب اُذ٣ٖ ُٝٚ ا٧سك ٝ اُغٔٞاد ك٢ ٓب ُٝٚ)    

 أَٛ أٝ ا٧سك أعَ ٖٓ( رزوٕٞ هللا أكـ٤ش)  .ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هلل ٣خِقٕٞ إٔ اُخِن ػ٠ِ ٝؽذٙ

(  ٗؼٔخ ٖٓ ثٌْ ٝٓب)  .ا٩ؽغبٕ ٝ ثبُؼطبء أُلشد هللا ٝ ٗلؼب ٫ٝ مشا ٌُْ ٣ٌِٕٔٞ ٫ كبْٜٗ اُغٔٞاد

 اُنش ٓغٌْ ارا( رغشإٕ كب٤ُٚ اُنش ٓغٌْ ارا صْ) ، ك٤ٜب ٣ؾشًٚ أؽذ ٫( هللا كٖٔ)  ثبه٘ٚ أٝ ظبٛشح

 كبُز١ ٛٞ ا٫ اُؾذح ٝ اُنش ٣ذكغ ٫ أٗٚ ُؼٌِْٔ اُزنشع ٝ ثبُذػبء رق٤ؾٕٞ ٝؽذٙ كوش ٝ ٓشك ٖٓ

 اُ٘بط ٖٓ ًض٤ش ٌُٖٝ. ُٚ ا٫ اُؼجبدح ر٘جـ٢ ٫ اُز١ ٛٞ رٌشٕٛٞ ٓب فشف ٝ ٕٞؾجر ٓب ثبػطبئٌْ اٗلشد

 .  ثٚ أؽشًٞا اُشخبء ؽبٍ ك٢ كقبسٝا اُؾذح ٖٓ ٗغبْٛ ارا ػ٤ِْٜ هللا ٗؼٔخ ٣غؾذٕٝ ٝ أٗلغْٜ ٣ظِٕٔٞ

 أ١( ءار٤٘بْٛ ثٔب ٤ٌُلشٝا)  ثبهلل أؽشًٞا اُشخبء أر٠ ُٔب ٝ هللا ٗغبْٛ ٝ اُؾذح ك٢ ػ٤ِْٜ هللا أٗؼْ

( رؼِٕٔٞ كغٞف)  ه٬٤ِ د٤ٗبًْ ك٢( كزٔزؼٞا)  أُؾوخ ٖٓ ٝخِق٘بْٛ اُؾذح ٖٓ ٗغ٤٘بْٛ ؽ٤ش أػط٤٘بْٛ

 . ًلشْٛ ػبهجخ

 ( رلزشٕٝ ً٘زْ ػٔب ُزغئِٖ ربهلل سصه٘بْٛ ٓٔب ٗق٤جب ٣ؼِٕٔٞ ٫ ُٔب ٣غؼِٕٞ ٝ: )  رؼب٠ُ هُٞٚ ٣ذٍ ٓبرا

 ٫ اُز٢ ٧ف٘بْٜٓ ٣غؼِٕٞ أْٜٗ ٝ اُزة هللا ػ٠ِ اهزشاْٜٗ ٝ ظِْٜٔ ٝ أُؾش٤ًٖ عْٜ٘ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش
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النــحــل ســــورة  

 ٝ ثٚ اُؾشى ػ٠ِ شصهٚث كبعزؼبٗٞا ػ٤ِْٜ ثٚ أٗؼْ ٝ هللا سصه٘بْٛ ٓٔب ٗق٤جب   رنش ٫ ٝ ر٘لغ ٫ ٝ رؼِْ

 . اُؾذ٣ذح اُؼوٞثخ ُْٜ ٝ ٓ٘ؾٞرخ أف٘بّ ا٠ُ ثٚ روشثٞا

  (ٝ ِٕٞاُج٘بد هلل ٣غؼ )( ٣ؾزٜٕٞ ٓب ُْٜٝ)  .هللا ث٘بد أْٜٗ أُوشث٤ٖ اُؼجبد ا٬ُٔئٌخ ػٖ هبُٞا ؽ٤شٖٓ 

 ٖٓ( ٓغٞدا   ٝعٜٚ ظَ)  ثب٧ٗض٠ ثؾش ارا أؽذْٛ ًبٕ ٝ ؽذ٣ذح ًشا٤ٛخ اُج٘بد ٣ٌشٕٛٞ كبْٜٗ اُزًٞس

 أث٘بء ػٖ ٣قذ اٗٚ ؽز٠ ٝ ثؤٗض٠ ثؾش ارا ا٧عق ٝ اُؾضٕ ػ٠ِ ًبظْ( ًظ٤ْ ٝٛٞ)  أفبثٚ اُز١ اُـْ

( ٕٛٞ ػ٠ِ أ٣ٔغٌٚ. ) ثٜب ثؾش اُز٢ ثبُج٘ذ ٣ؼَٔ ٓب ٣لٌش صْ ثٚ ثؾش ٓب عٞء ٖٓ ْٜٓ٘ ٣زٞاسٟ ٝ ع٘غٚ

 رّ اُز١ اُٞأد ٝٛٞ ؽ٤خ ٢ٛٝ ٣ذكٜ٘ب( اُزشاة ك٢ ٣ذعٚ أٝ) ، رٍ ٝ اٛبٗخ ػ٠ِ هزَ ؿ٤ش ٖٓ ٣زشًٜب أ١

 . ا٤ُٚ اُُٞذ ٗغجخ ٖٓ ثغ٬ُٚ ٤ِ٣ن ٫ ثٔب هلل ٝمؼٞا ارا( ٣ؾٌٕٔٞ ٓب عبء أ٫)  أُؾش٤ًٖ ثٚ هللا

 ؟أٓضبُْٜ ٝ هللا ٝفلْٜ ثٔبرا  

 ٝٛٞ( ا٧ػ٠ِ أُضَ ٝهلل)  اُزبّ اُؼ٤ت ٝ اُ٘بهـ أُضَ أ١( اُغٞء ٓضَ ثب٥خشح ٣ئٕٓ٘ٞ ٫ ُِز٣ٖ)    

 أُضَ ُٝٚ ثٞعٚ ٗوقب رُي ٣غزِضّ إٔ ؿ٤ش ٖٓ أؽوبثٚ كبهلل اُٞعٞد ك٢ ًٔبٍ ًَ ٝ ًٔبٍ فلخ ًَ

 . أُؼشكخ ٝ ا٩ع٬ٍ ٝ اُزؼظ٤ْ ٝٛٞ أ٤ُٝبئٚ هِٞة ك٢ ا٧ػ٠ِ

 ٣نغ اُز١( اُؾ٤ٌْ)  ثؤعشٛب أُخِٞهبد ُٚ اٗوبدد ٝ ا٧ؽ٤بء ع٤ٔغ هٜش اُز١( اُؼض٣ض ٝٛٞ)    

 . ك٤ٚ ًٔبُٚ ػ٠ِ ٣ض٠٘ ٝ ػ٤ِٚ ٣ؾٔذ ٓب ا٫ ٣لؼَ ٫ ٝ ٣ؤٓش ك٬ ٓٞامؼٜب ا٧ؽ٤بء

 ٝفجشٙ؟ هللا ؽِْ ًٔبٍ د٤َُ ٛٞ ٓب  

 عِْٜأ عبء كبرا ٓغ٠ٔ عَأ ا٠ُ ٣ئخشْٛ ٌُٖٝ داثخ ٖٓ ػ٤ِٜب رشى ٓب ثظِْٜٔ اُ٘بط هللا ٣ئاخز ُٝٞ)    

 فجشٙ ٝ ؽِٔٚ ًٔبٍ رًش ػ٤ِٚ اُطبؿٞد اكزشاٙ ٓب رؼب٠ُ رًش ُٔب( ٣غزوذٕٓٞ ٫ٝ عبػخ ٣غزئخشٕٝ ٫

 ٧ِٛي أ١( داثخ ٖٓ ػ٤ِٜب رشى ٓب)  ٗوـ ٫ٝ ص٣بدح ؿ٤ش ٖٓ( ثظِْٜٔ اُ٘بط هللا ٣ئاخز ُٝٞ) كوبٍ

 ٝ اُؾشس ثٚ ٣ِٜي أُؼبف٢ ؽئّ كبٕ اُؾ٤ٞاٗبد ٝ اُذٝاة أٗٞاع ٖٓ ؿ٤شْٛ ٝ ُِٔؼق٤خ أُجبؽش٣ٖ

 أعِْٜ عبء كبرا) ، اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٝٛٞ ٓغ٠ٔ أعَ ا٠ُ ػ٤ِْٜ اُؼوٞثخ رؼغ٤َ ػٖ( ٣ئخشْٛ ٌُٖٝ. ) اُ٘غَ

 . اُٞهذ ٖٓ ٓزغغ ُذ٣ْٜ ٓبداّ ك٤ِغزٜذٝا( عبػخ خش٫ٕٝ ٣غزئ

  (ٝ ِْٕٞٝأٜٗ اُ٘بس ُْٜ إٔ عشّ ٫ اُؾغ٠٘ ُْٜ إٔ اٌُزة أُغ٘زْٜ ٝرقق ٣ٌشٕٛٞ ٓب هلل ٣غؼ 

 (  ٓلشهٕٞ

 ٛٞ ٝ اُوج٤ؾخ ا٧ٝفبف ٖٝٓ اُج٘بد ٖٓ( ٣ٌشٕٛٞ ٓب هلل ٣غؼِٕٞ)  أُؾش٤ًٖ إٔ رؼب٠ُ ٣خجش   

 ٣شمٕٞ ٫ ٝ ٣ٌشٕٛٞ كِٔب هلل ػج٤ذ ٢ٛ اُز٢ أُخِٞهبد ثؼل ا٠ُ اُؼجبداد ٖٓ ؽ٢ء ٣قشف اُؾشى

( ٝ)  .ؽشًبء ُٚ ٣غؼِٕٞ ك٤ٌق هللا سصهْٜ ك٤ٔب ُْٜ ؽشًبء ع٘غْٜ ٖٓ ٓخِٞهٕٞ ْٝٛ ػجذْٛ ٣ٌٕٞ إٔ

 ٝ اُذ٤ٗب ك٢ اُؾغ٘خ اُؾبُخ ُْٜ إٔ( اُؾغ٠٘ ُْٜ إٔ اٌُزة أُغ٘زْٜ رقق) ، اُؼظ٤ٔخ ا٩عبءح ٛزٙ

 خبسع٤ٖ ؿ٤ش ك٤ٜب ٓبًضٕٞ ا٤ُٜب ٓوذٕٓٞ( ٓلشهٕٞ أْٜٗ ٝ اُ٘بس ُْٜ إٔ عشّ ٫)  ػ٤ِْٜ هللا كشد ا٥خشح

 .أدثب   ٜٓ٘ب

 سعُٞٚ؟ هللا أع٠ِ ثٔبرا   

 ُوذ ربهلل)  رؼب٠ُ هبٍ ًزة سعٍٞ أٍٝ ٛٞ ٤ُظ أٗٚ عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ُشعُٞٚ رؼب٠ُ هللا ث٤ٖ   

 إٔ صػٔٞا ٝ اُشعَ كٌزثٞا( اُؾ٤طبٕ ُْٜ كض٣ٖ)  اُزٞؽ٤ذ ا٠ُ ٣ذػْٜٞٗ سع٬  ( هجِي ٖٓ أْٓ ا٠ُ أسعِ٘ب

 ُْٜ ص٣ٖ كِٔب رُي ثخ٬ف كٜٞ اُشعٍٞ ا٤ُٚ دػذ ٓب إٔ ٝ ٌٓشٝٙ ًَ ٖٓ أُ٘غ٢ اُؾن ٛٞ ػ٤ِٚ ْٛ ٓب

 ٖٓ أ٤ُٝبء رس٣زٚ ٝ أكززخزٝٗٚ)  ٝرُٞٞٙ ارجؼٞٙ ٝ كؤهبػٞٙ اُذ٤ٗب ك٢ ٤ُْٜٝ فبس أػٔبُْٜ اُؾ٤طبٕ
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 كبعزؾوٞا اُؾ٤طبٕ ث٣٫ٞخ سمٞا ٝ هللا ٣٫ٝخ ػٖ رُٞٞا ؽ٤ش ا٥خشح ك٢( أ٤ُْ ػزاة ُْٜٝ...( ) د٢ٗٝ

 .اُٜٕٞ ػزاة ُزُي

 

 لمسبث بٍبوٍت:

 (9ٖ) آ٣خ :  

o كَبهلّل  ) ًض٤شح ٓٞامغ ك٢ اُوشإٓ ك٢ ٝسدد ٝرخزِلٕٞ ٣خزِلٕٞ ًِٔخ   ْ  ٌ ْْ  ٣َْؾ َّ  ث٤ََْٜ٘  ْٞ خه  ٣َ َٓ ُْوه٤َب ب ا َٔ  كه٤

اْ  بٗٞ  ٚه  ًَ َٕ  كه٤ ٫َ ( )اُجوشح( ٖٔٔ) ٣َْخزَِهلٞ  ْٞ َُ خ   َٝ َٔ ِه ٖ َعجَوَذْ  ًَ ثِّيَ  ٓه ٢َ  سَّ ْْ  َُو نه ب ث٤ََْٜ٘  َٔ ٚه  كه٤ َٕ  كه٤  ٣َْخزَِهلٞ 

َٖ ( )٣ٞٗظ( 9ٔ) ْ   ُه٤ ج٤َِّ َٕ  اَُّزه١ َُٜ  ٚه  ٣َْخزَِهلٞ  ٘ٚ ٓب( اُ٘ؾَ( 9ٖ) كه٤  كبمَ.د) ا٫خز٬ف؟ ً 

 (اُغبٓشائ٠

ْ   كَبهلّل  ) اُون٤خ ك٢ كقَ ٝاُلقَ اُونبء ك٢ رٞمؼ ا٣٥خ     ٌ ْْ  ٣َْؾ َّ  ث٤ََْٜ٘  ْٞ خه  ٣َ َٓ ُْوه٤َب ب ا َٔ اْ  كه٤ بٗٞ  ًَ 

ٚه  َٕ  كه٤ ب) هبٍ ؽٌْ، ٛزا( اُجوشح( ٖٔٔ) ٣َْخزَِهلٞ  َٔ اْ  كه٤ بٗٞ  ٚه  ًَ َٕ  كه٤  ك٤ٚ ًبٗٞا اُز١ ك٢ أ١( ٣َْخزَِهلٞ 

. ك٤ٚ ٣غزؼَٔ ث٤ْٜ٘ ٝهن٢ ث٤ْٜ٘ ٣ؾٌْ ٣وٍٞ ُٝٔب ث٤ْٜ٘ ٣ؾٌْ أٝ ث٤ْٜ٘ هن٢ ٣وٍٞ آب. ٣خزِلٕٞ

 اُذ٤ٗب ك٢ ًبٕ ٝا٫خز٬ف اُو٤بٓخ ٣ّٞ ػٖ ا٬ٌُّ( ًبٗٞا) ٣وٍٞ ُٔب كب٧ًضش ًٝ٘زْ ًبٗٞا أٓب

٫َ . )اُذ٤ٗب ك٢ ا٫خز٬ف ْٞ َُ خ   َٝ َٔ ِه ٖ َعجَوَذْ  ًَ ثِّيَ  ٓه ٢َ  سَّ ْْ  َُو نه ب ث٤ََْٜ٘  َٔ ٚه  كه٤ َٕ  كه٤ ( ٣ٞٗظ( 9ٔ) ٣َْخزَِهلٞ 

ب) اُو٤بٓخ ٣ّٞ ك٢ ٤ُٝظ ا٥ٕ ٛزٙ َٔ ٚه  كه٤ َٕ  كه٤  .اُذ٤ٗب روقذ ٧ٜٗب( ٣َْخزَِهلٞ 

 (7ٗ) آ٣خ : 

o اُؾٔبٍ ًِٔخ ٝعٔغ ا٤ٔ٤ُٖ ًِٔخ رؼب٠ُ اُؾن أكشد ُٔبرا اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ اُغغذح آ٣خ ( َٝ ْْ  أَ َُ 

اْ  ْٝ ٠َ ٣ََش ب اُه ٖ هللّا   َخَِنَ  َٓ َّؤ   َؽ٢ْء   ٓه ٬َُٚ    ٣َزَل٤َ ٖه  ظه ٖه  َػ ٤ ٔه َ٤ُْ َه  ا آئه َٔ ُْؾَّ ا ا َٝ ذ  ه  ع غَّ ّ ْْ  هلله  ٛ َٝ  َٕ ٝ ش   َداخه

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟((7ٗ)

 أُـشة، عٜخ ٝاُؾٔبٍ أُؾشم عٜخ ػ٘ذْٛ ا٤ٔ٤ُٖ ٝهبُٞا اُوذا٠ٓ ثؾضٜب أُغؤُخ ٛزٙ   

 اُغٜخ ك٢ اُضٝاٍ ٝثؼذ اُضٝاٍ ٝهذ ٣ق٤ش إٔ ا٠ُ ٣نٔؾَ اُظَ أُؾشم عٜخ ك٢ ك٤وُٕٞٞ

ٖه ) هبٍ. ٣ٝض٣ذ ٓضِٚ اُؾ٢ء ظَ ٣ق٤ش اُؼقش ٣ض٣ذ، اُظَ ا٧خشٟ ٖه  َػ ٤ ٔه َ٤ُْ َه  ا آئه َٔ ُْؾَّ ا ا َٝ ذ   ع غَّ

ه  ّ  ٛزا اُؾٔبٍ، عٜخ ك٢ ص٣بدح عٜخ ك٢ ص٣بدح ٝاُؾٔبئَ ٣٘وـ  ٝاؽذ ظَ ًؤٗٚ ا٤ٔ٤ُٖ كل٢( هلله

 عٜخ ثٜب ٣ وقذ اُؼشة ػ٘ذ ا٤ٔ٤ُٖ. عٜخ ٖٓ أًضش فبسد كٌؤٗٔب ٓ٘ٚ ٣ض٣ذ ٝٛزا ٓ٘ٚ ٣٘وـ

ٔبٍ اُؾٔظ هِٞع عٜخ ا٤ٔ٤ُٖ ٔبٍ ٛزٙ) أُـشة عٜخ ٝاُؾه  اُظَ( اُش٣ؼ ٢ٛ ٝاَُؾٔبٍ ؽه

 ٓطِغ عٜخ ٛٞ ا٤ٔ٤ُٖ هبُٞا صْ. ؽٔبئَ كزق٤ش ٣ضداد اُظَ ا٧خشٟ ٝاُغٜخ ا٤ٔ٤ُٖ عٜخ ٣٘وـ

 ٝهغ ؽ٤ش اُ٘ٞس أكشد اُوشإٓ ك٢ رؼب٠ُ هللا إٔ كٌٔب اُظِٔخ عٜخ ٝأُـشة أُؾشم أ١ اُؾٔظ

 ٝهبُٞا اُزلزٞا صْ. اُؾٔبئَ ٝعٔغ ا٤ٔ٤ُٖ أكشد ٝاُظِٔبد اُ٘ٞس ٣وٍٞ ٝهؼذ ؽ٤ش اُظِٔخ ٝعٔغ

 ٝاُؾ٤طبٕ اُ٘لظ ٓضَ ًض٤ش كٜٞ اُظ٬ّ أٓب هللا ٗٞس ا٫ ٛ٘بى ٤ُظ ٧ٗٚ ٝاؽذح اُ٘ٞس عٜخ

ا) اُؾٔبئَ ٓغ عغذا   ٣وُٕٞٞ صْ. ٝاُٜٟٞ ذ  ه  ع غَّ ّ ْْ  هلله  ٛ َٝ  َٕ ٝ ش   ُط٤لخ ثٔ٘بعجخ ٣ٝؤرٕٞ( َداخه

ٌْ ك٤ٜب ٤ُظ اُؾٔظ ٓطِغ ا٤ٔ٤ُٖ عٜخ ٣ٝوُٕٞٞ  ف٬ح ٛ٘بى ٤ُظ ثبُق٬ح ٣زؼِن ؽشػ٢ ؽ 

 صْ اُظٜش ٖٓ رجذأ فِٞاد ٛ٘بى ٣ٌٕٞ اُؾٔبئَ ٝك٢ اُظٜش ا٠ُ اُؾٔظ هِٞع ٖٓ ٝاعجخ

 .ثبُؾٔبئَ عغذا   هبٍ ُٝزا ثب٤ٔ٤ُٖ ٣ٌٕٞ ُٖ عغذا   اُغغٞد كبرٕ اُؼؾبء صْ أُـشة صْ اُؼقش
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 آ٣خ (٘ٓ) : 

o ٝاُٞعَ؟ ٝاُخٞف اُخؾ٤خ ث٤ٖ اُلشم ٓب ( َٕ ْ  ٣ََخبكٞ  ٖ َسثَّٜ ِّٓ  ْْ ٜه هه ْٞ   كبمَ.د) ؟(اُ٘ؾَ( ٓ٘) كَ

 (اُغبٓشائ٠

 ك٤خبف ٓؼِٞٓخ ٧ٓبسح ٌٓشٝٙ أٓش ٣زٞهغ أ١ ؽ٢ء ٖٓ ٣خبف ٌٓشٝٙ أٓش رٞهغ اُخٞف   

 ٣خؾ٠ ٓبرا ٣ؼِْ اُخبؽ٢ ًبٕ ارا رُي ٣ٌٕٞ ٓب أًضش ُٝزُي رؼظ٤ْ ٣ؾٞثٚ خٞف اُخؾ٤خ. ؽ٤ئب  

ب) رؼب٠ُ هبٍ ُٝزُي َٔ َ  ٣َْخَؾ٠ اَّٗ ْٖ  هللاَّ ٙه  ٓه جَبده بء ػه َٔ َِ ُْؼ   ػٖ اُخؾ٤خ ٣ٌٕٞ ٖٓ أًضش( كبهش( 7ٕ) ا

 ٣ؾٞثٚ اُز١ اُخٞف رؾزَٔ اُغ٤بهبد ثؼل ٝك٢ اُخٞف، أؽذ اُخؾ٤خ ٓ٘ٚ، ٣خؾ٠ ٓٔب ػِْ

 .٣ؾذد اُز١ ٛٞ ٝاُغ٤بم رؼظ٤ْ

( اُ٘خَ عؼلخ) اُغؼلخ ًنشثخ رؾذ٣ذا   اُوِت ثبمطشاة ٣ٝشثطٞٗٚ اُلضع ٛٞ ٣وُٕٞٞ اُٞعَ   

 ػ٬ٓزٚ ٣ٝوُٕٞٞ" اُغؼلخ ًنشثخ أُئٖٓ هِت ك٢ اُٞعَ" ػٜ٘ب هللا سم٢ ػبئؾخ هبُذ ًٔب

 اع٘بد ٗغذ ُْ اُوشإٓ ك٢ ُٝزُي اُ٘لظ امطشاة ٛٞ اُٞعَ ٝهبُٞا. اُغِذ ك٢ هؾؼش٣شح ؽقٍٞ

ٍَ ) ػبٓخ ُِؾخـ آب. ُِوِت ا٫ اُٞعَ َّب هَب ْْ  اٗه  ٌ ٘ َٕ  ٓه  ِٞ عه  خبفخ ُِوِت أٝ( اُؾغش( ٕ٘) َٝ

( َٖ ٣ ًهشَ  اهَرا اَُّزه َِذْ  هللاَّ   ر  عه َٝ  ْْ ثٜ    ٞ  ُْ ٝاُخؾ٤خ اُخٞف إٔ ؽ٤ٖ ك٢ ُِوِت أع٘ذ كوو( اُؾظ( ٖ٘) هِ 

َٖ ) رؾذ٣ذا   اُوِت امطشاة ك٢ اُٞعَ. ًِٚ اُوشإٓ ك٢ ُِوِت ٣غ٘ذا ٣ اَُّزه َٝ  َٕ ب ٣ ْئرٞ  ْْ  آرَٞا َٓ ثٜ    ٞ هِ  َّٝ 

َِخ   عه  .اُٞعَ اُخؾ٤خ، اُخٞف،: ٛٞ أٌُِبد ٛزٙ ٝرشر٤ت(. أُئٕٓ٘ٞ( ٓٙ) َٝ

 آ٣خ (٘ٙ) : 

o (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اٌُش٣ْ؟ اُوشإٓ ك٢ اُزبء ثؾشف اُوغْ د٫ُخ ٓب 

 ُِزؼظ٤ْ ٝرغزؼَٔ( هللا) اُغ٬ُخ ثِلع ٓخزّقخ رٌٕٞ اُزبء ٌُٖ اُٞاٝ ٓضَ هغْ ؽشف اُزبء   

َٕ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ٓشر٤ٖ ٝسدد ٝهذ ٣َْغَؼِٞ  ب َٝ َٔ َٕ  ٫َ  ُه ٞ  ٔ ٤جب   ٣َْؼَِ ب َٗقه َّٔ ِّٓ  ْْ َّٖ  رَبهلّله  َسَصْهَ٘بٛ   َُز ْغؤَُ 

ب َّٔ ْْ  َػ ٘ز   ً  َٕ ٝ َِْ٘ب َُوَذْ  رَبهلّله {( )ٙ٘} رَْلزَش  ٠َ أَْسَع ْ   اُه َٓ
ٖ أ  َٖ  هَْجِهيَ  ِّٓ ْ   كََض٣َّ  َُٜ   ٕ ٤ْطَب ْْ  اُؾَّ بَُٜ  َٔ َٞ  أَْػ  كَٜ 

  ْ ُه٤ُّٜ  َٝ  َّ ْٞ َ٤ ُْ ْْ  ا  َُٜ ْ   َػَزاة   َٝ  ٓضَ اُغ٬ُخ ُلع ؿ٤ش ٓغ رغزخذّ ػبدح ك٢ٜ اُٞاٝ أٓب{(. ٖٙ} أَُه٤

 ك٢ ٝاُزبء. اٌُش٣ْ اُوشإٓ ك٢ ثٚ رؼب٠ُ هللا ٣وغْ ٓٔب شٛبٝؿ٤ ٝاُؾٔظ ٝا٤َُِ ٝاُنؾ٠ اُلغش

جذُخ   اُِـ١ٞ أفِٜب  .اُٞاٝ ٖٓ ٓ 

 (9٘) آ٣خ : 

o ٛٞٗب ث٤ٖ اُلشم ٓب ٕ  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اُوشإٓ؟ ك٢ ٝٛٞ 

جَبد  ) اُلشهبٕ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هُٞٚ ك٠ ًٔب ٝاُزئدح اُٞهبس ٛٞ اَُٜٕٞ    ػه ٖه  َٝ َٔ ْؽ َٖ  اُشَّ ٣  اَُّزه

 َٕ ؾ ٞ ْٔ ٗب   ا٧َْْسكه  َػ٠َِ ٣َ ْٞ اهَرا َٛ َٝ   ْ َٕ  َخبهَجَٜ  ٛهِٞ  َُْغب ا ا ٕ أٓب{( ٖٙ} َع٬َٓب   هَبُٞ  ٍّ  كٜٞ اُٜٞ   اُز

اَسٟ) اُ٘ؾَ  عٞسح ك٢ ًٔب ٝاُؼبس َٞ َٖ  ٣َزَ ّه  ٓه ْٞ ُْوَ ٖ ا ب ع ٞءه  ٓه شَ  َٓ ٚه  ث ؾِّ ٚ   ثه  ٌ غه ْٔ ٕ   َػ٠َِ أ٣َ   ٞٛ  ّْ  أَ

  ٚ ب َعبء أ٫ََ  اُزَُّشاةه  كه٢ ٣َذ عُّ َٓ  َٕ ٞ  ٔ  ٌ  {(.9٘} ٣َْؾ

 آ٣خ (ٙٔ) : 

o اُؾغش؟ عٞسح آ٣خ ك٢ ٝرؤخ٤شٛب اُ٘ؾَ عٞسح آ٣خ ك٢ ٣غزؤخشٕٝ روذ٣ْ د٫ُخ ٓب 

ْٞ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    َُ ز   َٝ ْْ  اَُّ٘بطَ  هللاَّ   ٣ َئاخه ٜه ٔه ِْ ب ثهظ  ْٖ  َػ٤ََِْٜب رََشىَ  َٓ ْٖ  َداثَّخ   ٓه ٌه َُ َٝ 

 ْْ  ٛ ش  ٠َ ٣ َئخِّ َ   اُه ٠ أََع  ّٔ َغ هَرا ٓ  ْْ  َعبءَ  كَب َٕ  ٫َ  أََعِٜ   ٝ ش  ٫َ  َعبَػخ   ٣َْغزَؤْخه َٝ  َٕ ٞ  ٓ  ٝهبٍ(( ٔٙ) ٣َْغزَْوذه

ب) اُؾغش عٞسح ك٢ رؼب٠ُ ْٖ  رَْغجهن   َٓ خ   ٓه َّٓ ب أََعََِٜب أ  َٓ َٝ  َٕ ٝ ش   ا٣٥بد اعزؼشم٘ب ٝارا(( ٘) ٣َْغزَؤْخه
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ْٞ ) رؼب٠ُ هبٍ اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ أٗٚ ٗغذ اُغٞسر٤ٖ ك٢ َُ ز   َٝ ْْ  اَُّ٘بطَ  هللاَّ   ٣ َئاخه ٜه ٔه ِْ ب ثهظ   َػ٤ََِْٜب رََشىَ  َٓ

 ْٖ ْٖ  َداثَّخ   ٓه ٌه َُ َٝ  ْْ  ٛ ش  ٠َ ٣ َئخِّ َ   اُه ٠ أََع  ّٔ َغ  ٣غزؤخشٕٝ روذ٣ْ ا٣٥خ ٛزٙ ك٢ ا٧عَ رؤخ٤ش ك٘بعت( ٓ 

 .أعِٚ ثزؤخ٤ش ٣شؿت اُظبُْ ٝثخبفخ ا٧عَ ثزؤخ٤ش ٣شؿجٕٞ اُ٘بط إ صْ

 

 الىصبٌب العملٍت:

 اُؼجبد ٓقبُؼ ػ٠ِ ٫ؽزٔبُٚ ػِْ ًَ كٞم كٜٞ هللا ثٌزبة اُؼِْ أػ٬ٛب ٝ اُؼِّٞ أؽشف ٝ ثبُؼِْ ػ٤ِي 

 .اُجبه٘خ ٝ اُظبٛشح اُذ٣ٞ٤ٗخ ٝ اُذ٤٘٣خ

 كٜٔي ٝ رذثشى هذس ػ٠ِ ٝ رذثش٣ٚ ٝ ٓؼب٤ٗٚ اك٢ٜٔ ا٥خشح ٝ اُذ٤ٗب ك٢ ك٬ؽي كل٤ٚ ثوٞٙ اٌُزبة خز١ 

 ٖٓ أخزد ٝ اعزلذد ًِٔب أُؼ٠٘ كٜٔز٢ ٝ رذثشر٢ ًِٔب ..كٞائذٙ ٝ ً٘ٞصٙ ٖٓ أخزى ٣ٌٕٞ ُٔؼب٤ٗي

 .اُوشإٓ ً٘ٞص

 ْٛرقشكبرْٜ رؼذ٣َك٢  ا٧هلبٍ ػ٠ِ رؾ٤ِٖٔ، ٤ٖخِو أْٛ ك٢ٜ اُؾٌٔخ ٝ اُؾِْ ُِزشث٤خ ٤ٖخِو لغٗأ ٝ أ ٝ 

 .اُقؾ٤ؼ أٌُبٕ ك٢ اُقؾ٤ؼ اُوشاس رنؼ٤ٖ هشاساري ك٢ اُؾٌٔخ

 ٕاُزشكن ٝ اُؾِْ ٖٓ ٫ثذ ٧ٗٚ رشث٤خ ٤ُظ ٝ ُ٘لغي اٗزوبّ كٜٞ اُخطؤ ثؼذ ٓجبؽشٙ اُطلَ مشثز٢ ا ٝ 

 .ْٜٓ اُؾِْ ُزُي، اُخطؤ ٣زؼذٍ ؽز٠ اُقجش

 ٖٓٝ ٙ٣ذ٣٘ي رؾذ ٧ْٜٗ ٤ُظ ػ٤ِْٜ ثبُشكن ػ٤ِٚ أُغ٤ِٖٔ أٓٞس ٖٓ أٓش ر٠ُٞ ٝ ػجبدح ػ٠ِ عِطخ ث٤ذ 

 ًِٚ ا٧ٓش ث٤ذٙ ٖٓ ٛٞ كبهلل رُي ٖٓ اؽزس١ هبهزْٜ كٞم رؾ٤ِْٜٔ٘ ٝ ػ٤ِْٜ رؾو٤ٖ كـ ػ٤ِْٜ عِطخ ُي ٝ

 أُغ٤ِٖٔ أٓش ٖٓ ر٠ُٞ ٖٓ عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُشعٍٞ ُؾذ٣ش. ػ٤ِي هبدس ٝ كٞهي هللا إٔ رزًش١ ٝ

 اٛز مؼ٢ ثٚ هللا سكن ػ٤ِْٜ كشكن ؽ٤ئب أُغ٤ِٖٔ أٓش ٖٓ ر٠ُٞ ٖٓ ٝ ػ٤ِٚ هللا ؽن ػ٤ِْٜ كؾن ؽ٤ئب

 هللا ف٠ِ هُٞٚ ٝ اُغ٘خ أَٛ فلبد ٖٓ كب٤ُِٖ ػ٤ِْٜ رؾو٢ ٫ ٝ هللا ثؼجبد اسكو٢ ٝ ػ٤٘٤ي ث٤ٖ اُؾذ٣ش

 "اُجشًخ سصهٚ ٝ ثٚ سكن ٝ أٓشٙ هللا ٣غش: " عِْ ٝ ػ٤ِٚ

 أُغ٤ِٖٔ ػ٠ِ عَٜ ٝهبٍ ٜٓ٘ب أؽ٤بء ُٚ رج٤٘ذ إٔ ثؼذ ك٤ٜب رشاعغ صْ ثلزٟٞ أكز٠ ػض٤ٔ٤ٖ اثٖ اُؾ٤خ ٝ 

 .ك٤ٜب هللا ٣زن إٔ ُِؼبُْ ذث ٫ أٓبٗٚ كبُلزٟٞ ُٚ أهٍٞ ٓبرا هللا ٣ذ١ ث٤ٖ هقا كغٞف ثْٜ أسكن

 رزغِط٢ ٝ ػ٤ِْٜ رؾو٢ عِطزي رؾذ ٧ْٜٗ ٤ُظٝ ؽوٞم ُٝي ؽوٞم ُْٜ ػ٘ذى ثؼج٤ذ ٤ُغٞا ا٧ث٘بء 

 ٝ ع٢ِٜ ٝ هللا ارو٢ ٝ ٣ذ٣ي ث٤ٖ أٓبٗٚ كْٜ ٛزا اؽزس١.. ٣شؿجٜٞٗب ٫ أٓٞس ػ٤ِْٜ شم٢رل ٝ ػ٤ِْٜ

 .٣غش١
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 (78( إلى اٌَت )65مه اٌَت ): الثبلثالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ٗؼ79ْ – 7ٙا٣٥بد ) ُٔبٍٝ، ا٧ أُوطغ ك٢ رًشد اُز٢ اُ٘ؼْ خرزٔهللا رؼب٠ُ ٝ ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ داُخ 

 أُوطغ ٛزا ك٢ ٣زًش إٔ ٗبعت ٝٝأدٛب ا٤ُٚ، ا٧ٗض٠ ث٘غجخ هللا ػ٠ِ اُغب٤ِٛخ أَٛ اكزشاء عجؾبٗٚ رًش

 .ٝاُُٞذ اُؾش٣ي ػٖ ٝر٘ض٣ٜٚ عجؾبٗٚ رلشدٙ أدُخ

o ( مشة11 – 1ٗا٣٥بد ) رؼب٠ُ هلل اُٞؽذا٤ٗخ ٩صجبد ا٧ٓضِخ. 

o ( ٗؼ7ْٖ – 17ا٣٥بد ) أُوبهغ اُغبثوخ. ك٢ أُزًٞسح اُ٘ؼْ رزٔخ هللا ٝؽذا٤ٗخ ػ٠ِ داُخ  

o ( 79 - 7ٗا٣٥بد )ٖٓ هللا ُ٘ؼْ اٌُلبس اٌٗبس اُغبثوخ ا٣٥بد ك٢ رًش ُٔبا٥خش،  ا٤ُّٞ ٓؾبٛذ 

 .اُو٤بٓخ ٣ّٞ ؽبُْٜ ٣ج٤ٖ ٕٗبعت أ ُِشعٍٞ ٝرٌز٣جْٜ

 

 :تدبرٌتفىائد وأسئلت 

  (ُوّٞ ٣٥خ رُي ك٢ إ ُِ٘بط ؽلبء ك٤ٚ أُٞاٗٚ ٓخزِق ؽشاة ثطٜٞٗب ٖٓ ٣خشط ر٬ُ سثي عجَ كبع٢ٌِ 

 اُشعٞع صْ أُشاػ٢ ُٜب ، اُؼغ٤جخ اُٜذا٣خ ٛزٙ هللا ٛذاٛب اُز٢ اُقـ٤شح اُ٘ؾِخ ٛزٙ خِن ك٢( ٣زلٌشٕٝ

 ا٧ُٞإ ٓخزِق اُؼغَ ٛزا ثطٜٞٗب ٖٓ ٣خشط صْ ُٜب ٛذا٣زٚ ٝ ُٜب هللا ثزؼ٤ِْ أفِؾزٜب اُز٢ ث٤ٞرٜب ا٠ُ

 هللا ػ٘ب٣خ ًٔبٍ ػ٠ِ د٤َُ كٜزا ػذ٣ذح أٓشاك ٖٓ ُِ٘بط ؽلبء ك٤ٚ ٓشاػ٤ٜب ٝ أسمٜب اخز٬ف ثؾغت

 . عٞاٙ ٣ذػ٢ ٝ ؿ٤شٙ ٣ؾت إٔ ٣٘جـ٢ ٫ اُز١ أٗٚ ٝ ثؼجبدٙ ُطلٚ رٔبّ ٝ رؼب٠ُ

 ا٩ٗغبٕ؟ خِن ؽو٤وخ ٢ٛ ٓب   

( هذ٣ش ػ٤ِْ هللا إ ؽ٤ئب ػِْ ثؼذ ٣ؼِْ ٫ ٢ٌُ اُؼٔش أسرٍ ا٠ُ ٣شد ٖٓ ٌْٝٓ٘ ٣زٞكبًْ صْ خِوٌْ هللا)    

 ٝ ٣زٞكبْٛ آعبُْٜ ٣ٌِٔٞا إٔ ثؼذ صْ هٞس ثؼذ هٞسا   اُخِوخ ك٢ ٗوِْٜ ٝ اُؼجبد خِن اُز١ أٗٚ رؼب٠ُ ٣خجش

 اُوٟٞ مؼق ا٠ُ ا٩ٗغبٕ ثٚ ٣جِؾ اُز١ أخغٚ أ١ اُؼٔش أسرٍ ا٠ُ ٣شد ٫ ؽز٠ ٣ؼٔشٙ ٖٓ ْٜٓ٘

 (هذ٣ش ػ٤ِْ هللا إ ؽ٤ئب ػِْ ثؼذ ٣ؼِْ ٫ ٢ٌُ)  رؼب٠ُ هبٍ ُٜٝزا اُقج٢ اُؼوَ ؽز٠ اُجبه٘خ ٝ اُظبٛشح

 ثؼذ خِوب   اُخِوخ أهٞاس ٢ٛٝ ا٩ٗغبٕ ثٚ ٣٘وَ ٓب رُي ٖٓ ٝ ا٧ؽ٤بء ثغ٤ٔغ ٚهذسر ٝ ػِٔٚ أؽبه هذ أ١

 . خِن

  (ٝ كْٜ أ٣ٔبْٜٗ ٌِٓذٓب  ػ٠ِ سصهْٜ ثشاد١ كنِٞا اُز٣ٖ كٔب اُشصم ك٢ ثؼل ػ٠ِ ثؼنٌْ كنَ هللا 

 ٓؾزشًٕٞ أٌْٗ ًٔب:  رؼب٠ُ ٣وٍٞ ثٚ اُؾشى هجؼ ٝ رٞؽ٤ذٙ أدُخ ٖٓ ٛزا( ٣غؾذٕٝ هللا أكج٘ؼٔخ عٞاء ك٤ٚ

 أؽشاسا   ٌْٓ٘ كغؼَ (اُشصم ك٢ ثؼل ػ٠ِ ثؼنٌْ كنَ)  رؼب٠ُ أٗٚ ا٫ ٓشصٝهٕٞ ٓخِٞهٕٞ ثؤٌْٗ

 ػ٤ِْٜ هللا كنِْٜ اُز٣ٖ عبدرْٜ إٔ كٌٔب اُذ٤ٗب ٖٓ ؽ٤ئب ٣ٌِٕٔٞ ٫ ُْٜ أسهبء ٌْٝٓ٘ صشٝح ٝ ٓبٍ ُْٜ

 هللا ٓغ ثٜب أؽشًزْٜ ٖٓ كٌزُي( عٞاء ك٤ٚ ْٜٓ٘ أ٣ٔبْٜٗ ٌِٓذ ٓب ػ٠ِ سصهْٜ ثشدا١)  ُغٞاء ثبُشصم

 ٝ اُظِْ أػظْ ٖٓ ا٫ ٛزا َٛ رؼب٠ُ هلل ؽشًبء رغؼِٜٞٗب ك٤ٌق رسح ٓضوبٍ أُِي ٖٓ ُٜب ٤ُظ ػج٤ذ كبٜٗب

 ُٔب أ٫ٝٛب ٖٓ ا٠ُ ٝٗغجٞٛب ثبُ٘ؼٔخ أهشٝا كِٞ( ٣غؾذٕٝ هللا أكج٘ؼٔخ) هبٍ اُٜز ٝ هللا ُ٘ؼْ اُغؾٞد

 . أؽذ ثٚ أؽشًٞا
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

  (اُط٤جبد ٖٓ ٝسصهٌْ ٝؽلذح ث٤ٖ٘ أصٝاعٌْ ٖٓ ٌُْ عؼَ ٝ أصٝاعب أٗلغٌْ ٖٓ ٌُْ عؼَ ٝهللا 

 ُْٜ عؼَ ؽ٤ش ػجبدح ػ٠ِ اُؼظ٤ٔخ ٓ٘زٚ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش (٣ٌلشٕٝ ْٛ هللا ٝث٘ؼٔذ ٣ئٕٓ٘ٞ أكجبُجبهَ

 ٝ ؽٞائغْٜ ٣ونٕٞ ٝ ٣خذْٜٓٞٗ ٝ أػ٤ْٜ٘ روشثْٜ أ٫ٝدا أصٝاعْٜ ٖٓ ُْٜ عؼَ ٝ ا٤ُٜب ٤ُغٌ٘ٞا أصٝاعب

 اُز٢ اُظبٛشح اُ٘ؼْ ٝ أُؾبسة ٝ َأُآً ع٤ٔغ ٖٓ اُط٤جبد ٖٓ سصهْٜ ٝ ًض٤شح ٝعٞٙ ٖٓ ثْٜ ٣٘زلؼٕٞ

 ُْ اُز١ ثبُجبهَ أ٣ئٕٓ٘ٞ (٣ٌلشٕٝ ْٛ هللا ث٘ؼٔذ ٝ ٣ئٕٓ٘ٞ أكجبُجبهَ)٣ؾقٞٛب،  اُؼجبد إٔ ٫ ٣وذس

 ٝٛزا ؽ٤ئب ا٧ٓش ٖٓ ٫ٝ رذثش رشصم ك٬ اُؼذّ عٟٞ ٝعٞدٙ ٖٓ ُٚ ٤ُظ هللا أٝعذٙ صْ ٓزًٞسا ؽ٤ئب   ٣ٌٖ

 ػ٠ِ ثٜب ٣غزؼ٤ٕ٘ٞ ٝ ٣غؾذٜٝٗب( ٣ٌلشٕٝ ْٛ هللا ٝث٘ؼٔذ)  .ثبهِخ كبٜٗب هللا دٕٝ ٖٓ ٓب ػجذ ٌَُ ػبّ

 .اُغلٚ أعلٚ ٝ اُلغٞس أكغش ٝ اُظِْ أظِْ كٜزا ثٚ اٌُلش ٝ هللا ٓؼبف٢

 َٛ ْٛ٣شصهْٜٞٗ؟ ؽشًبإ   

 أُؾش٤ًٖ عَٜ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش( ا٧سك ٝ اُغٔٞاد ٖٓ سصهب ُْٜ ٣ِٔي ٫ ٓب هللا دٕٝ ٖٓ ٣ٝؼجذٕٝ) 

 ٖٓ سصهب ُْٜ ٣ٌِٕٔٞ ٫ أْٜٗ اُؾبٍ ٝ هلل ؽشًبء ارخزٝٛب آُٜخ دٝٗٚ ٖٓ ٣ؼجذٕٝ أْٜٗ ظِْٜٔ ٝ

 ٣ٌِٕٔٞ ٫ ٝ ئب٤ؽ ا٧سك ٗجبد ٖٓ ٣٘جزٕٞ ٫ ٝ سصهب   ٫ ٝ ٓطشا ٣٘ضُٕٞ ك٬ ا٧سك ٝ اُغٔٞاد

 هٞح ُٚ ًبٕ سثٔب ُِؾ٢ء أُبُي ؿ٤ش كبٕ أسادٝا ُٞ ٣غزط٤ؼٕٞ ٫ ٝ ا٧سك ٝ اُغٔٞاد ك٢ رسح ٓضوبٍ

 عؼِٞٛب ٤ًق آُٜزْٜ فلخ كٜزٙ. ٣وذسٕٝ ٫ ٝ ٣ٌِٕٔٞ ٫ ٛئ٫ء ٝ ثٚ ٣زقَ ٖٓ ٣٘لغ ٓب ػ٠ِ اهزذاس ٝ

 .ًِٜب اُوٞح ٝ ًِٚ اُؾٔذ ٝ ًِٚ أُِي ُٚ اُز١ اُغٔٞاد ٝ ا٧سك ثٔبُي ؽجٜٞٛب ٝ هللا ٓغ

 ٓبرا؟ ػٖ هللا ٜٗبْٛ اُقلخ ثٜزٙ ْآُٜزٌ إٔ ثٔب   

 إٔ كؼ٤ِ٘ب( رؼِٕٔٞ ٫ أٗزْ ٝ ٣ؼِْ هللا إ) ، خِوٚ ث٤ٖ ٝ ث٤٘ٚ ُِزٞثخ أُزنٔ٘خ( ا٧ٓضبٍ هللا رنشثٞا ك٬) 

 .ا٧ٓضبٍ ٖٓ اُؼ٤ِْ مشثٚ ٓب ٗغٔغ ٝإٔ ػِْ ث٬ ػ٤ِٚ ٗوٍٞ ٫

 رؼب٠ُ؟ هللا مشثٜٔب اُز٣ٖ أُض٤ِٖ ٢ٛ ٓب   

 ٣ِٔي ٫ ٝ ٗلغٚ ٣ِٔي ٫ ٤نسه أ١ ِٓٔٞى ػجذ/  أؽذٛٔب، دٝٗٚ ٖٓ ٣ؼجذ ُٖٔ ٝ ُٚ ٓض٤ِٖ هللا مشة   

 أُبٍ أف٘بف ع٤ٔغ ٖٓ ؽغ٘ب سصهب ٓ٘ٚ هللا سصهٚ هذس ؿ٢٘ ؽش/  اُضب٢ٗ ٝ. ؽ٤ئب اُذ٤ٗب ٝ أُبٍ ٖٓ

 أٜٗٔب ٓغ ٣غز٣ٞبٕ ٫ راى؟ ٝ ٛزا ١ٞز٣غ َٛ عٜشا   ٝ عشا   ٓ٘ٚ ٣٘لن كٜٞ ُ٪ؽغبٕ ٓؾت ًش٣ْ ٝٛٞ

 ِٓي ُٚ ٤ُظ اُز١ اُؼجذ أُخِٞم ٣غز١ٞ ك٤ٌق ٣غز٣ٞبٕ ٫ ًبٗب كبرا. اعزٞاإٛب ٓؾبٍ ؿ٤ش ٓخِٞهبد

 ػ٠ِ اُوبدس أُٔبُي ُغ٤ٔغ ُيبأُ اُخبُن ثبُشة اُٞعٞٙ ع٤ٔغ ٖٓ كو٤ش ٛٞ ثَ اعزطبػخ ٫ٝ هذسح ٫ٝ

 اُؾٔذ) أٗٞاػٚ ثبُؾٔذ اخزـ ٝ ٗلغٚ ؽٔذ ُٜزا أُبُي؟ ثبُشة اُؼجذ أُخِٞم ٣غبٟٝ ٤ًق. ؽ٢ء ًَ

 ( هلل

 ثبهلل؟ آُٜزْٜ أُؾشًٕٞ ٟٝبع كِْ ًزُي ا٧ٓش ًبٕ ارا   

 .اُؼظ٤ْ اُؾشى ػ٠ِ رغشأٝ ُْ اُؼِْ ؽو٤وخ ػِٔٞا كِٞ( ٣ؼِٕٔٞ ٫ أًضشْٛ ثَ: )  هبٍ   

 ًَض٤ش ٫ٝ ه٤َِ ٫( ؽ٢ء ػ٠ِ ٣وذس ٫) ، ٣٘طن ٫ ٝ ٣غٔغ ٫( أثٌْ أؽذٛٔب سع٤ِٖ: )  اُضب٢ٗ أُض ،

 كَٜ ٝعٚ ًَ ٖٓ ٗبهـ كٜٞ ٗلغٚ ٣خذّ إٔ ٣غزط٤غ ٫ ٝ ٫ٞٓٙ ٣خذٓٚ أ١( ٫ٞٓٙ ػ٠ِ ًَ ٝٛٞ)

 ٫ أٜٗٔب كٌٔب ٓغزو٤ٔخ أكؼبُٚ ٝ ػذٍ كؤهٞاُٚ ٓغزو٤ْ فشاه ػ٠ِ ٝٛٞ ثبُؼذٍ ٣ؤٓش ًبٕ ٖٝٓ ٛزا ٣غ١ٞ

 ُْ ثٜب هللا ه٤بّ ك٫ِٞ ٓقبُؾٚ ٖٓ ؽ٢ء ػ٠ِ ٣وذس ٫ ٝٛٞ هللا دٕٝ ٖٓ ػجذ ٖٓ ٣غز١ٞ ك٬ ٣غز٣ٞبٕ

 . ػ٤ِٚ ٣ؾٔذ ٓب ا٫ ٣لؼَ ٫ٝ اُؾن ا٫ ٣وٍٞ ٫ ُٖٔ ٝٗذا   ًلٞا   ٣ٌٕٞ ٬ك ٜٓ٘ب ؽ٤ئب ٣غزطغ
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النــحــل ســــورة  

  (ؽ٢ء ًَ ػ٠ِ هللا إ هشةأ ٛٞأٝ  اُجقش ًِٔؼ ا٫ اُغبػخ أٓش ٝٓب ا٧سك ٝ اُغٔٞاد ؿ٤ت ٝهلل 

 ٖٝٓ ٛٞ ا٫ ا٧عشاس ٝ اُجٞاهٖ ٝ اُخلب٣ب ٣ؼِْ ك٬ ا٧سك ٝ اُغٔٞاد ثـ٤ت أُزلشد رؼب٠ُ ٛٞ( هذ٣ش

 . هللا ا٫ رؤر٢ ٓز٠ أؽذ ٣ذس١ ك٬ اُغبػخ ػِْ رُي

 ٌٕٞاُ٘بط ك٤وّٞ رُي ٖٓ( هذ٣ش ؽ٢ء ًَ ػ٠ِ هللا إ هشةأ ٛٞ أٝ اُجقش ًِٔؼ ا٫)  اُجقش ًِٔؼ ر 

 . أُؼق٤خ ٣شد ُٖٔ اُلشؿ رلٞد ٝ ٝٗؾٞسْٛ ثضْٜ ٣ّٞ ا٠ُ هجٞسْٛ ٖٓ

  (ٕهذ٣ش ؽ٢ء ًَ ػ٠ِ هللا ا )أُٞر٠ اؽ٤بإٙ اُؾبِٓخ هذسرٚ ػ٠ِ ٣غزـشة ك٬. 

  (ؽ٤ئب رؼِٕٔٞ ٫ أٜٓبرٌْ ثطٕٞ ٖٓ أخشعٌْ ٝهللا )ثطٕٞ ٖٓ أخشعٌْ ؽ٤ش اُ٘ؼْ ثٜزٙ أُزلشد ٛٞ أ١ 

 .أٜٓبرٌْ

 اُض٬صخ؟ ا٧ػنبء ٛزٙ هللا خـ ُٔبرا   

 أؽذ ٖٓ ا٫ ػِْ ُِؼجذ ٣قَ ك٬ ػِْ ٌَُ ٓلزبػ ٧ٜٗب ٝ كنِٜب ٝ ُؾشكٜب اُض٬صخ ا٧ػنبء ٛزٙ خـ   

 ك٤ْٜ ٤ٔ٘٣ٜب عؼَ ٝ ا٣بٛب أػطبْٛ اُز١ ٛٞ اُجبه٘خ ٝ اُظبٛشح اُوٟٞ ٝ ا٧ػنبء كغبئش ٝا٫ص٬صخ، 

 أػطبْٛ ٓب ثبعزؼٔبٍ هللا ٣ؾٌشٝا إٔ ٧عَ رُي ٝ ا٬ُئوخ اُؾبُخ ٠ُا أؽذ ًَ ٣قَ ٕأ ٠ُا كؾ٤ئب   ؽ٤ئب  

 . ٓوبثَ ثؤثغؼ اُ٘ؼٔخ هبثَ ٝ ػ٤ِٚ ؽغخ رُي ؿ٤ش ك٢ اعزؼِٜٔب كٖٔ هللا هبػخ ك٢ اُغٞاسػ ٛزٙ ٖٓ

  (ُْاُغٔبء عٞ ك٢ ٓغخشاد اُط٤ش ا٠ُ ٣شٝا أ )عؼِذ ك٤ٔب أُزلٌشٕٝ هللا ثآ٣بد أُ٘زلؼٕٞ ٧ْٜٗ أ١ 

 ُِط٤شإ رقِؼ ثخِن خِوٜب رؼب٠ُ هللا إٔ ك٤ٜب ا٣٥خ ٝعٚ ٝ ؿلِخ ٝ ُٜٞ ك٢ كْٜ ؿ٤شْٛ أٓب ٝ ػ٤ِٚ آ٣خ

 ًٔبٍ ػ٠ِ د٤َُ ٝرُي رُي ػ٠ِ ثٚ هذسد ٓب اُؾشًخ ك٤ٜب أٝدع صْ اُِط٤ق اُٜٞاء ٛزا ُٜب عخش صْ

 ث٤ٞرٌْ ٖٓ ٌُْ عؼَ هللا ٝ: )  هذسرٚ ًٔبٍ ٝ أُخِٞهبد ٗؾٞ اُشثب٤ٗخ ٝػ٘ب٣زٚ اُٞاعؼخ ػِٔٚ ٝ ؽٌٔٚ

 ٖٓ ٌُْ عؼَ ٝهللا: )  كوبٍ ثٜب ا٫ػزشاف ٝ ؽٌشٛب ْٜٓ٘ ٣غزؼذ١ ٝ ٗؼٔخ ػجبدح رؼب٠ُ هللا ٣زًش( عٌ٘ب

 ٝ أ٫ٝدًْ ٝ أٗزْ رغزشًْ ٝ اُجشد ٝ اُؾش ٖٓ رغٌٌْ٘ ٗؾٞٛب ٝ اُوقٞس ٝ اُذٝس ك٢( عٌ٘ب ث٤ٞرٌْ

 ٝ ٧ٓٞاٌُْ ؽلع ك٤ٜب ٝ ٓقبُؾٌْ ٝ ٓ٘بكؼٌْ ٧ٗٞاع ٢ٛ اُز٢ اُج٤ٞد ٝ اُـشف ك٤ٜب رزخزٕٝ ٝ أٓزؼزٌْ

 ٓب ٖٓ أٝ ٗلغٚ اُغِذ ٖٓ آب( ا٧ٗؼبّ عِٞد ٖٓ ٌُْ َٝٛ)  أُؾبٛذح اُلٞائذ ٖٓ رُي ؿ٤ش ٝ ؽشٌْٓ

 أفٞاكٜب ٖٝٓ اهبٓزٌْ ٣ّٝٞ ٌْ٘ظؼ ٣ّٞ رغزخلٜٞٗب ث٤ٞرب)  ٝثش ٝ شؽؼ ٝ فٞف ٖٓ عِٞدْٛ ػ٠ِ

 اُؾش ٖٓ كزٌل٤ٌْ اعز٤طبٜٗب ك٢ ٌُْ رٌٕٞ اُؾَٔ خل٤لخ أ١( ؽ٤ٖ ٠ُا ٝٓزبػب   أصبصب   ؽؼبسٛبٝأ ٝأٝثبسٛب

 ٝ ٝأٝثبسٛب)  ا٩ٗؼبّ ا٠ُ( أفٞاكٜب ٖٓ) ٌُْ عؼَ( ٝ. ) أُطش ٖٓ ٓزبػٌْ رو٢ ٝ أُطش ٝ اُجشد ٝ

 ٝٓزؼب)  رُي ؿ٤ش ٝ ٝا٧ُجغخ ٝاُلشػ ا٧ٝػ٤خ ٝ ٤خا٥ٗ ٜٓ٘ب ٣زخز ٓب ٌَُ ؽبَٓ ٛزا ٝ( صبصب  أ أؽؼبسٛب

 ػِٔٚ ٝ ُنؼلٚ اُؼجبد هللا عخش ٓٔب كٜزا ثٜب ر٘زلؼٕٞ ٝ اُذ٤ٗب ٛزٙ ك٢ ثزُي رزٔزؼٕٞ أ١( ؽ٤ٖ ا٠ُ

 ٝ ا٧ؽغبس ِخًؤظ ٝرُي( ظ٫٬)  . ك٤ٜب ٌُْ ف٘غ ٫ اُز٢ ٓخِٞهبرٚ ٖٓ أ١( خِن ٓٔب ٌُْ عؼَ ٝهللا)

 ٝ ا٧ٓطبس ٝ اُجشد ٝ اُؾش رٌل٤ٌْ ٓـبساد أ١( أً٘بٗب اُغجبٍ ٖٓ ٌُْ ٝعؼَ) . ٝٗؾٞٛب اُغجبٍ

 ُٔبرا؟ اُجشد هللا ٣زًش ُْٝ( اُؾش رو٤ٌْ) ، ٝص٤بثب أُجغٚ أ١( اُؾش رو٤ٌْ عشاث٤َ ٌُْ عؼَ ٝ. ) ا٧ػذاء

 أفٍٞ ٖٓ اُجشد ٝهب٣خ ٝ ٬ٌٔٓرٜب ك٢ أخشٟ ٝ اُ٘ؼْ أفٍٞ ك٢ أُٜٝب اُغٞسح ٛزٙ إٔ روذّ هذ ٧ٗٚ

 أ١( رو٤ٌْ ثؤعٌْ) ، (ٓ٘بكغ ٝ دفء ك٤ٜب ٌُْ)  هُٞٚ ك٢ أُٜٝب ك٢ رًشٙ هذ ٝ اُنشٝسح ٖٓ كبٗٚ اُ٘ؼْ

 أعجؾ ؽ٤ش ٗؼٔزٚ ٣زْ ًزُي ٗؾٞٛب ٝ اُضسد ٝ ًبُذسٝع ٝرُي اُغ٬ػ ٖٓ اُؾش ٝ اُجؤط ٝهذ رو٤ٌْ ص٤بثب

 ًَ ٖٓ ٌُْ ػبٓشح ٧ر٤زٔٞٛب ٝ هللا ٗؼٔخ رًشرْ ارا( ُؼٌِْ) .  اُؾقش رؾذ ٣ذخَ ٫ب ٓ ٗؼٔٚ ٖٓ ػ٤ٌِْ
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 ا٧عجبة ٖٓ اُ٘ؼْ كٌضشح ٤ُٜٞٓب هبػخ ك٢ رقشكٜٞٗب ٝ ٧ٓشٙ ٝر٘وبدٕٝ ُؼظٔزٚ( رغِؾٕٞ) ٝعٚ

  .ٝػ٘بدا   رٔشدا   ا٫ اُظبُٕٔٞ أث٠ ٌُٖٝ رؼب٠ُ هللا ػ٠ِ اُض٘بء ٝ اُؾٌش ٓض٣ذ ػ٠ِ اُؼجبد ٖٓ اُغبُجخ

  (أُج٤ٖ اُج٬ؽ ػ٤ِي كبٗٔب )اُزز٤ًش ٝ ثبُٞػع ٓطبُت أٗذ ثَ ؽ٢ء ٝرٞك٤وْٜ ٛذا٣زْٜ ٖٓ ػ٤ِي ٤ُظ 

 هللا ٗؼٔخ ٣ٝؼشكٕٞ ا٩ؽغبٕ ٣شٕٝ كبْٜٗ هللا ػ٠ِ كؾبعجْٜ ػ٤ِي ٓب أد٣ذ كبرا اُزؾز٣ش ٝ ا٩ٗزاس ٝ

 . ٣غؾذٜٝٗب ٝ ٣ٌ٘شٜٝٗب ٣ؾٌشٜٝٗب ٌُْٜٝ٘

  (ٝ ْٛاٌُبكشٕٝ أًضش )هللا عضاء ع٤شٕٝ ٝ ْٝٛ هقذ عٞء ٝ ا٣٥بد رٞا٢ُ ٣٘لؼْٜ ٝٓب ك٤ْٜ خ٤ش ٫ 

 .سعِٚ ػ٠ِ ٝ هللا ػ٠ِ ٓزٔشد ُِ٘ؼْ ًلٞس ػ٤٘ذ عجبس ٌَُ

 َٛ َاُو٤بٓخ؟ ٣ّٞ اٌُبكش٣ٖ ػزس هج   

 ٣ّٞ ًلشٝا اُز٣ٖ ؽبٍ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش(  ًلشٝا ُِز٣ٖ ٣ئرٕ ٫ صْ ؽ٤ٜذا أٓخ ًَ ٖٓ ٗجؼش ٣ّٞ ٝ)    

 ػ٠ِ ٣وشٕٝ ٝ ْٜٓ٘ ٣زجشأ ْٛ ؽشًبءْٛ إ ٝ اُؼوبة ػْٜ٘ ٣ذكغ ٫ ٝ ػزسا ُْٜ ٣وجَ ٫ أٗٚ ٝ اُو٤بٓخ

 ثٚ أعبثٞا ٓبرا ٝ ثؤػٔبُْٜ ػ٤ِْٜ ٣ؾٜذ( ؽ٤ٜذا أٓخ ًَ ٖٓ ٣جؼش ٣ّٞ ٝ)  ا٫كزشاء ٝ ثبٌُلش أٗلغْٜ

 ْٛ ٝ أػذُْٜ ٝ اُؾٜذاء أص٠ً هللا ٣جؼضٚ اُز١ اُؾ٤ٜذ ٝرُي ؟ ػ٤ِْٜ اُؾٜذاء ْٛ ٖٓ اُٜذٟ ا٠ُ اُذاػ٢

 . اُؾٌْ ػ٤ِْٜ ٣زْ ؽٜذٝا ارا اُز٣ٖ اُشعَ

  (ًلشٝا ُِز٣ٖ ٣ئرٕ ٫ )َٛ  َُٔبرا؟ اػززاسْٛ؟٣وج  

 إ ٝ ؽ٤ئب ٣ل٤ذْٛ ٫ ًبرة اػززاس ػ٤ِٚ ْٛ ٓب ثجط٬ٕ ػِْ ثؼذٓب اػززاسْٛ ٧ٕ ا٫ػززاس ٫ ٣وجَ   

 ػْٜ٘ ٣خلق ٫ اُز١ اُؾذ٣ذ اُؼزاة ٣جبدسْٛ ثَ ٣غبثٞا ُْ  ٤ُغزذسًٞا اُذ٤ٗب ا٠ُ اُشعٞع أ٣نب هِجٞا

 رؼذ ٝاٗٔب ُْٜ ؽغ٘بد ٫ ٧ْٜٗ ػ٤ِْٜ ؽغبة ٫ ٧ْٜٗ ٣شٝٗٚ ؽ٤ش ٖٓ اٛٔبٍ ٫ ٝ اٗزاس ؿ٤ش ٖٓ

 .ثٜب ٣وشٕٝ ٝ ػ٤ِٜب ٣ٞهلٕٞ ٝ ٝرؾق٠ أػٔبُْٜ

  (ٝ ؽشًبئْٜ أؽشًٞا اُز٣ٖ سأٟ ارا )ّٞسث٘ب هبُٞا)  ا٫ثزٌبس ٣ٌْٜٔ٘ ُْ ٝ ثط٬ٜٗب ػِٔٞا ٝ اُو٤بٓخ ٣ 

 ٝ ثجط٬ٜٗب أٗلغْٜ ك٢ كؤهشٝا ؽلغ ٫ٝ ٗلغ ػ٘ذٛب ٤ُظ( دٝٗي ٖٓ ٗذػٞ ً٘ب اُز٣ٖ ؽشًبإٗب ٛئ٫ء

  ث٤ْٜ٘ اُؼذاٝح ٝ اُجـنبء ثذد ٝ ثٜب ًلشٝا

  (اُوٍٞ ا٤ُْٜ ُوٞاكؤ )ا٬ُٔئٌخ؟ ػ٤ِْٜ سدد ٓبرا 

 ػجذرٔٞٗب ٝ هلل ؽشًبء عؼِزٔٞٗب ؽ٤ش( ٌُبرثٕٞ اٌْٗ)  ُْٜ كوبُذ ؽُْٜٞ ؽشًبإْٛ ػ٤ِْٜ سدد أ١   

 . ػ٤ٌِْ كبُِّٞ ٤ُٛٞ٨ُخ اعزؾوبهب ك٤٘ب إٔ صػٔ٘ب ٫ٝ ثزُي ٗؤٓشًْ كِْ ٓؼٚ

 اُذكبع؟ ٜٗب٣خ ٢ٛ ٓب 

 ًبٗٞا ٓب ػْٜ٘ ٝمَ) ، ُِؼزاة ٓغزؾوٕٞ أْٜٗ ٝػِٔٞا ُؾٌٔٚ ٝخنؼٞا هلل اعزغِٔٞا ؽ٤٘ئز   

 ثٔب ا٫ ٣ؼبهجْٜ ُْ ٝأٗٚ سثْٜ ؽٔذ ٖٓ ٝ أٗلغْٜ ٓوذ ٖٓ هِٞثْٜ آز٨د ٝهذ اُ٘بس كذخِٞا( ٣لزشٕٝ

  .ًغجٞا
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النــحــل ســــورة  

 لمسبث بٍبوٍت:

 آ٣خ (ٙ٘) : 

o رؼب٠ُ هُٞٚ ث٤ٖ اُلشم ٓب ( ٍَ َٖ  َّٗضَّ بءه  ٓه َٔ بء   اُغَّ ٚه  كَؤَْؽ٤َب َٓ ٖ ا٧َْْسكَ  ثه َب ثَْؼذه  ٓه رٜه ْٞ  عٞسح ك٢( َٓ

ٍَ )َٝ اُؼٌ٘جٞد َٖ  َٗض بءه  ٓه َٔ بء   اُغَّ ٚه  كَؤَْؽ٤َب َٓ َب ثَْؼذَ  ا٧َْسكَ  ثه رٜه ْٞ  اُ٘ؾَ؟(َٓ

َُئٖه) اُؼٌ٘جٞد عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    ُْزَْٜ  َٝ ٍَ  َّٖٓ َعؤَ َٖ  َّٗضَّ بءه  ٓه َٔ بء   اُغَّ ٚه  كَؤَْؽ٤َب َٓ ٖ ا٧َْْسكَ  ثه  ٓه

َب ثَْؼذه  رٜه ْٞ َٓ  َّٖ  ُ َه  هللاَّ   ٤ََُوٞ  ذ   ه  ْٔ َُْؾ ه  ا َّ َْ  هلله ْْ  ثَ  ٛ ضَش  ًْ َٕ  ٫َ  أَ  ٞ ( ثؼذ) ٝسدد ًِٚ اُوشإٓ ٝك٢{( ٖٙ} ٣َْؼوِه

هللّا  ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ًٔب( ٖٓ) ثذٕٝ َٝ  ٍَ َٖ  أََٗض بءه  ٓه َٔ بء   اُغَّ ٚه  كَؤَْؽ٤َب َٓ َب ثَْؼذَ  ا٧َْسكَ  ثه رٜه ْٞ َٓ  َّٕ  اه

ّ   ٣٥َخ   َرُهيَ  كه٢ ْٞ َٕ  ُِّوَ ٞ ؼ  َٔ  {(.٘ٙ} ٣َْغ

 ٝاعزؼٔبٍ ،( ٓٞرٜب ثؼذ ٖٓ) ك٤ٚ ٝسدد اُز١ اُٞؽ٤ذ أُٞهٖ ٢ٛ اُؼٌ٘جٞد عٞسح ٝآ٣خ   

ٍّ  ك٢ٜ( ثؼذ ٖٓ) أٓب ٝاُجؼ٤ذح، اُوش٣جخ اُجؼذ٣خ ٣ؾزَٔ كوو( ثؼذ)  أُٞد ثؼذ أٜٗب ػ٠ِ رذ

 عٞسح ك٢ ا٣٥بد اعزؼشم٘ب ٝارا. اُجؼ٤ذح دٕٝ كوو اُوش٣جخ اُجؼذ٣خ رؾزَٔ أ١ ٓجبؽشح

 ًبٕ  اُؼوَ ٝٓغّشد ِٜٓخ ٝثذٕٝ ٓٞرٜب ثؼذ ٓجبؽشح ًبٕ ا٩ؽ٤بء إٔ ٗغذ ا٣٥خ هجَ اُؼٌ٘جٞد

 .ٓٞرٜب ثؼذ ٖٓ ا٧سك اؽ٤بء ػ٠ِ اُوبدس ٛٞ رؼب٠ُ هللا إٔ ا٠ُ ع٤ٜذ٣ْٜ

 آ٣خ(ٙٙ) : 

o أُئٕٓ٘ٞ؟ عٞسح آ٣خ ك٢( ثطٜٞٗب) ٝ اُ٘ؾَ عٞسح آ٣خ ك٢( ثطٞٗٚ) ًِٔخ ث٤ٖ اُلشم ٓب 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د)

َّٕ : ) رؼب٠ُ هبٍ    اه َٝ  ْْ  ٌ ّه  كه٢ َُ َْٗؼب ْجَشح   ا٧َْ ْْ  َُؼه  ٌ ب ٗ ْغوه٤ َّٔ ٚه  كه٢ ٓه ٗه ْٖ  ث طٞ  ٖه  ٓه ّ   كَْشس   ث٤َْ َد  َخبُهقب   َُجَ٘ب   َٝ

ب   َٖ  َعبئـه ؾَّبسهثه٤ َّٕ :) رؼب٠ُ ٝهبٍ (( .ٙٙ)ُِه اه َٝ  ْْ  ٌ ّه  كه٢ َُ َْٗؼب ْجَشح   ا٧َْ ْْ  َُؼه  ٌ ب ٗ ْغوه٤ َّٔ َب كه٢ ٓه ٜٗه ْْ  ث طٞ   ٌ َُ َٝ 

َ٘بكهغ   كه٤َٜب ضه٤َشح   َٓ َْٜ٘ب ًَ ٓه َٝ ٕ  ِٞ  ً  ( .ٕٔ:أُئٕٓ٘ٞ( )رَؤْ

 ثَ ا٧ٗؼبّ ع٤ٔغ ٖٓ ٣خشط ٫ ٝاُِجٖ ا٧ٗؼبّ ثطٕٞ ٖٓ اُِجٖ اعوبء ػٖ رزؾذس اُ٘ؾَ آ٣خ   

 .ا٩ٗبس ٖٓ هغْ ٖٓ ٣خشط

 ع٤ٔغ رؼْ ػبٓخ ٓ٘بكغ ٢ٛٝ ٝؿ٤شٙ ُجٖ ٖٓ ا٧ٗؼبّ ٓ٘بكغ ػ٠ِ ك٤ٜب كب٬ٌُّ أُئٕٓ٘ٞ آ٣خ أٓب   

 اُز٢ ٨ُٗؼبّ اُزًٞس م٤ٔش ٝٛٞ اُوِخ ثن٤ٔش كغبء ًٝجبسٛب فـبسٛب ٝاٗبصٜب رًٞسٛب ا٧ٗؼبّ

 ا٩ٗبس م٤ٔش ٝٛٞ اٌُضشح ثن٤ٔش ٝعبء ا٧ٗؼبّ ػّٔٞ ٖٓ أهَ ٢ٛٝ اُِجٖ ٜٓ٘ب ٣غزخِـ

 ُِذ٫ُخ ثٚ ٣ئر٠ أُئٗش إٔ رل٤ذ اُز٢ اُؼشث٤خ ك٢ اُزؼج٤ش هبػذح ٝكن عبس ٝٛزا ا٧ٗؼبّ ُؼّٔٞ

 .ٝؿ٤شٛب ا٩ؽبسح ٝاعْ ًبُن٤ٔش ػذح ٓٞاهٖ ك٢ ٝرُي أُزًش ثخ٬ف اٌُضشح ػ٠ِ

 (1ٙ) آ٣خ : 

o اُغٌشإ؟ ٣ؼوَ َٝٛ اُ٘ؾَ؟ عٞسح ٖٓ 1ٙ ا٣٥خ ك٢( ٣ؼوِٕٞ أك٬) رؼب٠ُ هُٞٚ د٫ُخ ٓب 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د)

ْٖ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    ٓه َشاده  َٝ َٔ َه  صَ ٤ ا٧َْْػَ٘بةه  اَُّ٘خه َٝ  َٕ ز ٝ ْ٘ٚ   رَزَّخه ا ٓه ش  ٌَ سهْصه ب َع  َؽَغ٘ ب َٝ

 َّٕ ّ   ٣َ٥ََخ   َرُهيَ  كه٢ اه ْٞ َٕ  ُهوَ  ٞ  رؾش٣ْ هجَ ٗضُذ أ١ ٓذ٤ٗخ ٤ُٝغذ ٤ٌّٓخ ا٣٥خ ٝٛزٙ(( 1ٙ) ٣َْؼوِه

ٌَش. اُخٔش َّ  ٓؼب٤ٜٗب ٖٓ إٔ هبٍ ٝهغْ اُخٔش ٓؼب٤ٜٗب أؽٜش ٖٓ اُِـخ ك٢ ٝاَُغ  ا٧ؽٜش ٌُٖ اُخ

ٍّ ( ؽغ٘ب ٝسصهب   عٌشا  ) رؼب٠ُ هبٍ ٝهذ. اُخٔش ٛٞ  ٖٓ ا٩ٗغبٕ ٣زخزٙ ٓب إٔ ػ٠ِ ٛزا ك٢ ٝد

 كل٢. اُؾغٖ ٝاُشصم( اُؾغٖ ثبُشصم ٤ُظ ٝٛٞ) عٌشا   آب ٣ٌٕٞ ٝا٧ػ٘بة اُ٘خ٤َ صٔشاد
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 ٗضٍ هذ ٣ٌٖ ُْ أٗٚ ٓغ اُؾغٖ اُشصم ٖٓ ٤ُظ اُغٌش أٝ اُخٔش إٔ ا٠ُ اؽبسح أٍٝ ا٣٥خ ٛزٙ

 ُْ ٧ٗٚ رؾٌشٕٝ ُؼٌِْ ا٣٥خ ك٢ ٣وَ ُْ أٗٚ ا٥خش ٝا٧ٓش.  ٌٓخ ك٢ روغ٤ْ أٍٝ ٌُ٘ٚ رؾش٣ٜٔب

 ك٤ٚ( ٣ؼوِٕٞ) ًِٔخ اعزخذاّ إٔ ٝصبُضب  . اُخٔش اُؾٌش ٣ؾَٔ ٫ ؽز٠ اُ٘ؼْ ثبة ٖٓ اُغٌش ٣غؼَ

 إٔ ا٥خش ٝا٧ٓش. ػ٘ٚ ٣٘ز٢ٜ إٔ ٣٘جـ٢ ٣ؼوَ اُز١ كٌؤٕ اُؼوَ ٣ض٣َ ٧ٗٚ ثبُخٔش رؼش٣ل

 ٝا٧ػ٘بة اُ٘خ٤َ صٔشاد ٖٓ ا٩ٗغبٕ ٣زخزٙ ك٤ٔب ٝاٗٔب ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ؤد ُْ ا٣٥خ ك٢ اُخطبة

 (. اُؾغٖ ٝاُشصم اُغٌش)

 اُؾ٢ء ٗؼّشك ٝأؽ٤بٗب   ُِغخش٣خ ٛزا ٣ؼوَ؟ كَٜ عٌشإ كٜزا اُِـخ ك٢ ثبُنذّ  ٝاُزؼش٣ل   

 ٝاُِـخ اُج٬ؿخ أَٛ ٧ٕ اُلْٜ ػ٠ِ ر ؼ٤ٖ اُز٢ اُوش٣٘خ ٛٞ ٝاُغ٤بم اُؼشث٤خ عٖ٘ ػ٠ِ ثؼٌغٚ

 ك٢ عبء ًٔب ُِزؼج٤ش اُوشائٖ ٝأػظْ أْٛ ٖٓ اُغ٤بم ٣غؼِٕٞ اُوشإٓ ػِّٞ ك٢ ٣زٌِٕٔٞ ٝاُز٣ٖ

ا) رؼب٠ُ هُٞٚ ىَ  أََف٬َر يَ  ؽ َؼ٤ْت   ٣َب هَبُٞ  ش   ٓ ْٕ  رَؤْ ىَ  أَ ب َْٗزش  َٗب ٣َْؼج ذ   َٓ ْٝ  آَثَبإ  ْٕ  أَ ََ  أَ َب كه٢ َْٗلَؼ اُ٘ه َٞ ْٓ ب أَ َٓ 

َّيَ  ََٗؾبء   ْٗذَ  اٗه َ٧َ   ْ َُْؾِه٤ ٤ذ   ا ؽه َّيَ ) كبُزؼج٤ش(  ٛٞد( 71) اُشَّ ْٗذَ  اٗه َ٧َ   ْ َُْؾِه٤ ٤ذ   ا ؽه  ا٧فَ ك٢ ٛٞ( اُشَّ

َّيَ  ر مْ ) رؼب٠ُ هُٞٚ ًٝزُي. اعزٜضاء ك٢ٜ ا٣٥بد ع٤بم ك٢ ٝمؼ٘بٙ إ ٌُٖ ٓذػ ْٗذَ  اٗه َُْؼضه٣ض   أَ  ا

  ْ ٣ شه ٌَ ُْ  .اٌُش٣ْ اُوشإٓ ك٢ خطّب   ٣ٔضَّ ا٧ؽ٤بء ثٜزٙ كبُزؼش٣ل( اُذخبٕ( 9ٗ) ا

 (9ٙ) آ٣خ : 

o ٌه٢) ٓؼ٠٘ ٓب ََ  كَبْعِ  ج  ُ ٬   َسثِّيه  ع   (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟(اُ٘ؾَ( 9ٙ) ر 

. اُغ٘خ دخٍٞ ك٢ ٣غزؼِٔٚ ُْٝ اُ٘بس ك٢ ا٫ ا٥خشح ك٢ عِي اُلؼَ ٣غزؼَٔ ُْ اٌُش٣ْ اُوشإٓ   

 ٝاٗٔب ٓطِوب   اُغ٘خ دخٍٞ ك٢ ٣غِي أٝ عِي ٣غزؼَٔ ُْ اُوشإٓ ٌُٖ ٝأدخَ دخَ ثٔؼ٠٘ عِي

ب) دخَ ٣ؼ٢٘ عِي ٧ٕ اُوشآ٢ٗ ا٫عزؼٔبٍ خقٞف٤بد ٖٓ ٛزٙ. اُ٘بس ك٢ كوو اعزؼِٜٔب َٓ 

 ْْ  ٌ ٌَ  - أػِْ ٝهللا - سثٔب ٌُٖ اُغ٘خ دخٍٞ ك٢ عِي ٣غزؼَٔ ُْ( أُذصش( ٕٗ) َعوَشَ  كه٢ َعَِ

لّذ" أ٣غش ٛٞ اُغِٞى  أ٣غش ا٤ُٜب اُذخٍٞ كٌؤٕ" ثبُؾٜٞاد اُ٘بس ٝؽلّذ ثبٌُٔبسٙ اُغ٘خ ؽ 

ٌه٢) ٣ٝ غش عُٜٞخ ك٤ٜب عِي أ٣غش، ٢ٛ اُز٢ عِي كبعزؼَٔ ََ  كَبْعِ  ج  ُ ٬   َسثِّيه  ع  ( اُ٘ؾَ( 9ٙ) ر 

ٚ  . )ٓزُِخ أ١ ٌْ ا َػَزاث ب ٣َْغِ   ؽلذ ٧ٜٗب ٣ق٘ؼٚ ًبٕ ثٔب اُؼزاة ٣ذخَ ٣ؼ٢٘( اُغٖ( 1ٔ) َفَؼذ 

 .أػِْ ٝهللا ٛزا ُٜب، اُذخٍٞ ك٤ّغش كبسرٌجٜب ثبُؾٜٞاد

 (1ٓ) آ٣خ : 

o (                                                                                                                            اُ٘ؼ٠ٔ٤ ؽغبّ.د) ؟ ٝخِن عؼَ ث٤ٖ اُلشم ٓب                                                             

 خِن: ٣ٍوب ُٝزُي اُزوذ٣ش ٛٞ( خِن) كهؼَ أفَ إٔ اُج٬ؿخ أعبط ك٢ اُضٓخؾش١ رًش   

 ػ٠ِ اُخِن هللا خِن: ا٫عزؼٔبٍ ٛزا: هبٍ صْ. ٣وقٚ إٔ هجَ أثؼبدٙ هّذس ثٔؼ٠٘ اُضٞة اُخ٤ّبه

 أٓب.ا٧فَ ٛٞ ٛزا. ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ ؽٌٔزٚ أٝعجزٚ روذ٣ش ػ٠ِ أٝعذٙ ثٔؼ٠٘ أُغبص عج٤َ

 رٞع٤ٚ روذ٣ش ػ٠ِ ا٣٩غبد ٛٞ اُخِن.َٝفَ٘غ كََؼَ ٖٓ أػّْ  ٝٛٞ ا٧كؼبٍ ك٢ ػبّ ُلع( عؼَ)

 ػبّ كؼَ ٝاُغؼَ. عبثن ٓضبٍ ؿ٤ش ٖٓ روذ٣ش ػ٠ِ ا٣٩غبد ا٧فَ ، ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ هللا ؽٌٔخ

٘غ ٜٓ٘ب ًض٤شح ٓؼب٢ٗ ٣ؾَٔ ّٖ  ٝا٫ػزوبد ٝاُزجذ٣َ اُؾ٢ء ٖٓ اُؾ٢ء ٝا٣غبد اُق   ٝاُؾشٝع ٝاُظ

ؾذ عؼَ) اُؾ٢ء ك٢  ٝاُ٘غجخ اُؾ٢ء ػ٠ِ ثبُؾ٢ء اُؾٌْ ٝثذأ، ؽشع ٣ؼ٢٘( هق٤ذرٚ ٣٘ 

 سأ٣٘بٙ ٝاُز١.أُؼغٔبد أفؾبة ٣زًشٛب ًض٤شح ٓؼب٢ٗ. ا٣٩غبد ٓؼ٠٘ ٝك٤ٜب أ٣نب   ٝاُزؾش٣ق

 ؽ٤ضٔب. ٓٞمؼب   ػؾش أسثؼخ ك٢ اٌُش٣ْ اُوشإٓ أعِٞة ك٢ اعزٔؼزب ٝعؼَ خِن ًِٔخ إٔ

 ُزُي. اُخِن ٖٓ كٜٞ ؽ٢ء ٖٓ ؽ٢ء ٝاُغؼَ ا٣غبد اُخِن ٧ٕ اُغؼَ ػ٠ِ اُخِن روّذّ اعزٔؼزب
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 ٓٞمغ ك٢ ا٫( عؼَ) ثـ ٣ج٢٘ ؽ٤ئب   ػ٤ِٜب ث٢٘ ٝارا( خِن) ثبُخِن ٣جذأ ا٬ٌُّ ثذأ ارا اُوشإٓ ك٢

 . اُ٘غبء عٞسح ك٢ ٝاؽذ

هللاَّ  ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢    َٝ  ْْ  ٌ َّْ  َخَِوَ ْْ  ص   ً كَّب َٞ ْْ  ٣َزَ  ٌ ْ٘ ٓه َٝ  ْٖ ٠َ ٣ َشدُّ  َٓ ٍه  اُه شه  أَْسَر  ٔ ُْؼ  ٢ٌَْ  ا َْ  ٫َ  ُه  ثَْؼذَ  ٣َْؼَِ

  ْ ِْ َّٕ  َؽ٤ْئ ب ػه َ  اه ْ   هللاَّ ٣ش   َػِه٤ هللاَّ  ) ثؼذٛب هبٍ صْ(( 1ٓ) هَذه َٝ  ََ ْْ  َعَؼ  ٌ َُ  ْٖ ْْ  ٓه  ٌ ْٗل غه ب أَ اع  َٝ ََ  أَْص َعَؼ َٝ  ْْ  ٌ َُ 

 ْٖ ْْ  ٓه  ٌ اعه َٝ َٖ  أَْص َؽلََذح   ثَ٘ه٤ َٝ  ْْ  ٌ َسَصهَ َٝ  َٖ َه  اُط٤َِّّجَبده  ٓه ُْجَبهه َٕ  أَكَجهب  ٞ٘ ٓه خه  ٣ ْئ َٔ هْؼ ث٘ه ه  َٝ ْْ  هللاَّ  ٛ  َٕ ٝ ل ش  ٌْ َ٣ 

أََّٗٚ  ) ٓغّشدا   اُخِن ٣ٌٕٞ ُٝٔب((.1ٕ) ٖه  َخَِنَ  َٝ َع٤ْ ْٝ ًَشَ  اُضَّ ْٗض٠َ اُزَّ ا٧ْ   اُخِن ٣زًش( اُ٘غْ( ٘ٗ) َٝ

 .اُغؼَ ثذٕٝ

o آ٣خ ك٢ ٓٞفُٞخ( ٬٤ٌُ)ٝ اُ٘ؾَ عٞسح آ٣خ ك٢ ٓشح ٓ٘لقِخ( ٫ ٢ٌُ) ًِٔخ ًزبثخ د٫ُخ ٓب 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اُؾظ؟ عٞسح

هللاَّ  ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    َٝ  ْْ  ٌ َّْ  َخَِوَ ْْ  ص   ً كَّب َٞ ْْ  ٣َزَ  ٌ ْ٘ ٓه َٝ  ْٖ ٠َ ٣ َشدُّ  َٓ ٍه  اُه شه  أَْسَر  ٔ ُْؼ  ٢ٌَْ  ا  ٫َ  ُه

 َْ ْ   ثَْؼذَ  ٣َْؼَِ ِْ َّٕ  َؽ٤ْئ ب ػه َ  اه ْ   هللاَّ ٣ش   َػِه٤ َب ٣َب) اُؾظ عٞسح ك٢ ٝهبٍ(( 1ٓ) هَذه ْٕ  اَُّ٘بط   أ٣َُّٜ ْْ  اه ْ٘ز   كه٢ ً 

َٖ  َس٣ْت   ُْجَْؼشه  ٓه َّب ا ٗه ْْ  كَب  ً ْٖ  َخَِْوَ٘ب َّْ  ر َشاة   ٓه ْٖ  ص  َّْ  ٗ ْطلَخ   ٓه ْٖ  ص  َّْ  َػَِوَخ   ٓه ْٖ  ص  خ   ٓه ـَ ْن َخَِّوَخ   ٓ  َؿ٤ْشه  ٓ  َٝ 

َخَِّوَخ    ٓ  َٖ ْْ  ُ٘ه ج٤َِّ  ٌ ٗ وهشُّ  َُ ّه  كه٢ َٝ ب ا٧َْْسَؽب ٠َ ََٗؾبء   َٓ َ   اُه ٠ أََع  ّٔ َغ  ٓ  َّْ ْْ  ص   ٌ ْل٬   ٗ ْخشهع  َّْ  هه ٞا ص  ـ  ْْ  ُهزَْجِ   ً ذَّ  أَؽ 

 ْْ  ٌ ْ٘ ٓه َٝ  ْٖ ك٠َّ َٓ َٞ ْْ  ٣ زَ  ٌ ْ٘ ٓه َٝ  ْٖ ٠َ ٣ َشدُّ  َٓ ٍه  اُه شه  أَْسَر  ٔ ُْؼ  ٬َ٤ْ  ا ٌَ َْ  ُه ْٖ  ٣َْؼَِ ْ   ثَْؼذه  ٓه ِْ رََشٟ َؽ٤ْئ ب ػه  ا٧َْْسكَ  َٝ

َذح   ٓه هَرا َٛب َُْ٘ب كَب َْٗض بءَ  َػ٤ََِْٜب أَ َٔ ُْ دْ  ا ْٛزَضَّ َسثَذْ  ا ْٗجَزَذْ  َٝ أَ َٝ  ْٖ َِّ  ٓه ط   ً  ْٝ ٜه٤ظ   َص  خو أ٫ٝ  (( .٘) ثَ

 ٖٓ أًضش ك٢ أػِْ ٝهللا ث٤ب٢ٗ ِٓؾع اُشعْ ٛزا ك٢ ٣جذٝ ٌُٖ أف٬   ػ٤ِٚ ٣وبط ٫ أُقؾق

 ُِخو كوو ٤ُظ ٛزا إٔ ٝأهٍٞ. ٓٞفُٞخ( ٬٤ٌُ) ٝٓشح ٓلقُٞخ( ٫ ٢ٌُ) رٌزت كٔشح. ٓٞهٖ

 ٢ٛ( ٖٓ) إٔ ٝهِ٘ب ػِْ ٝثؼذ ػِْ ثؼذ ٖٓ ث٤ٖ اُلشم ػٖ عبثوب   رًشٗب ًٔب ٛٞ ث٤ب٢ٗ ٧ٓش ٝاٗٔب

 أ١( كٞهٜب ٖٓ) أٓضِخ ٝرًشٗب ٝراى ٛزا ث٤ٖ كبفَ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ كوذ ػِْ ثؼذ أٓب اُـب٣خ اثزذاء

 ٫ ٢ٌُ:أُؼ٠٘ ؽ٤ش كٖٔ. ثبُنشٝسح ا٬ُٔٓغخ روزن٢ ك٬ كٞهٜب أٓب ُٜب ٬ٓٝٓغخ ٓجبؽشح

 ٓجبؽشح ك٢ٜ ػِْ ثؼذ ٖٓ ٣ؼِْ ٫ ٢ٌُ  هُٞٚ أٓب ٝاُٞفَ اُط٣َٞ اُضٖٓ رؾزَٔ ػِْ ثؼذ ٣ؼِْ

ب اُؼِْ ثؼذ ّٔ  (.  ٬٤ٌُ) ٝفَ ث٤ٜ٘ٔب ٝفَ ٝػ٘ذٓب( ٫ ٢ٌُ) كقَ اُلبفَ اؽزَٔ كِ

 (19) آ٣خ  : 

o ك٢ ٝفبكّبد اُشؽٖٔ ًِٝٔخ اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ ٓغّخشاد ًِٝٔخ هللا ًِٔخ اعزخذاّ ث٤ٖ اُلشم ٓب 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) أُِي؟ عٞسح

 (:                                             اُشؽٖٔ) ٝ( هللا) اع٢ٔ   

ْْ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    ا أََُ ْٝ ٠َ ٣ََش َشاد   اُط٤َّْشه  اُه َغخَّ ِّٞ  كه٢ ٓ  بءه  َع َٔ ب اُغَّ َٓ  َّٖ  ٜ ٌ غه ْٔ  هللاَّ   اه٫َّ  ٣ 

 َّٕ ّ   ٣َ٥ََبد   َرُهيَ  كه٢ اه ْٞ َٕ  ُهوَ  ٞ٘ ٓه ْْ ) أُِي عٞسح ك٢ ٝهبٍ(( 19) ٣ ْئ َُ َٝ ا أَ ْٝ ٠َ ٣ََش ْْ  اُط٤َّْشه  اُه هَٜ  ْٞ  كَ

َٖ  َفبكَّبد   ٣َْوجهْن ب َٝ َٓ  َّٖ  ٜ  ٌ غه ْٔ ٖ   اه٫َّ  ٣  َٔ ْؽ َّٚ   اُشَّ َِّ  اٗه  ٌ ٤ش   َؽ٢ْء   ثه ((.                                                                                           9ٔ) ثَقه

 أسثغ ٝسدد ث٤٘ٔب( آ٣خ 7ٕٔ) ًِٜب اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رشد ُْ اُشؽٖٔ ًِٔخ إٔ ُِٝؼِْ أ٫ٝ  *

 ك٢ ٝسدد ث٤٘ٔب ٓشح 7ٗ ٝسدد اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ هللا ًِٝٔخ(. آ٣خ ٖٓ) أُِي عٞسح ك٢ ٓشاد

 . اُِلظ٤خ اُغٔخ ؽ٤ش ٖٓ ،ٛزا ٓشاد ص٬س أُِي

 ك٢ اُؼبّ اُخو ٛٞ ٝٛزا اُشؽٖٔ ا٠ُ اُوشإٓ ع٤ٔغ ك٢ عّخش اُلؼَ اع٘بد ٣شد ُْ أ٣نب   ُِٝؼِْ   

 . ثبُزؤ٤ًذ ؽٌٔخ ُٜٝزا( عخش هللا إٔ رش أُْ عخشٗب،) ٝسد ٝاٗٔب اُوشإٓ
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ِي عٞسح ك٢ اُغ٤بم إٔ ا٥خش ا٧ٓش     ٔ َٞ ) اُشؽٖٔ ٓظبٛش رًش ك٢ ٛٞ اُ ََ  اَُّزه١ ٛ  ْ   َعَؼ  ٌ َُ 

٫   ا٧َْْسكَ  ؾ ٞا َرُٞ  ْٓ َب كه٢ كَب ًهجٜه َ٘ب ا َٓ  ِٞ  ً َٝ  ْٖ ٚه  ٓه ٚه  سهْصهه ٤َْ اُه ب ؽز٠(( ٘ٔ) اُُّ٘ؾ ٞس   َٝ ّٔ  ؽزسْٛ ُ

َُوَذْ ) هجَ ٖٓ ػ٤ِْٜ أٗؼْ ثٔب ؽّزسْٛ زَّةَ  َٝ ًَ  َٖ ٣ ْٖ  اَُّزه ْْ  ٓه ٜه ٤ْقَ  هَْجِه ٌَ َٕ  كَ ب ٌه٤شه  ًَ  ٣وَ ُْٝ(( 7ٔ) َٗ

َُوَذه ) اُشػذ عٞسح آ٣خ ك٢ عبء ًٔب ػوبة ًبٕ ك٤ٌق ْٜضهةَ  َٝ َ   اْعز  ع  ْٖ  ثهش  ٤َِْذ   هَْجِهيَ  ٓه ْٓ َ َٖ  كَؤ ٣ َّزه  ُِه

ٝا لَش  ًَ  َّْ ْْ  ص  ٤ْقَ  أََخْزرٜ   ٌَ َٕ  كَ ب وَبةه  ًَ َٞ ) اُشؽٔخ ٓظبٛش ٖٓ ٝٛزا(( ٕٖ) ػه ََ  اَُّزه١ ٛ  ْ   َعَؼ  ٌ َُ 

٫   ا٧َْْسكَ  ؾ ٞا َرُٞ  ْٓ َب كه٢ كَب ًهجٜه َ٘ب ا َٓ  ِٞ  ً َٝ  ْٖ ٚه  ٓه ٚه  سهْصهه ٤َْ اُه ْٖ (( )٘ٔ) اُُّ٘ؾ ٞس   َٝ َّٓ َٞ  اَُّزه١ ََٛزا أَ  ٛ 

ْ٘ذ   ْْ  ع   ٌ َُ  ْْ  ً ش  ْ٘ق  َ٣  ْٖ ٕه  ٓه ٖه  د ٝ َٔ ْؽ ٕه  اُشَّ َٕ  اه ٝ بكهش  ٌَ ُْ ٝس   كه٢ اه٫َّ  ا ش  ْٖ ( ٕٓ) ؿ  َّٓ ْْ  اَُّزه١ ََٛزا أَ  ٌ ه   ٣َْشص 

 ْٕ َغيَ  اه ْٓ َْ  سهْصهَٚ   أَ ٞا ثَ ٞ   كه٢ َُغُّ ز  س   ػ  ٗ لٞ   . اُشؽٖٔ ٓظبٛش ك٢ ارٕ اُغٞسح ك٢ كبُغ٤بم(( ٕٔ) َٝ

ض٬َ   هللاَّ   َمَشةَ ) اُؾشى ػٖ ٝا٢ُٜ٘ اُزٞؽ٤ذ ك٢ كبُغ٤بم اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ أٓب    ا َٓ ب َػْجذ   ً  ِٞ ْٔ َٓ 

س   ٫َ  ْٖ  َؽ٢ْء   َػ٠َِ ٣َْوذه َٓ َّ٘ب َسَصْهَ٘بٙ   َٝ َٞ  َؽَغ٘ ب سهْصه ب ٓه ْ٘لهن   كَٜ   ٣   ْٚ٘ ا ٓه ّش  ا عه ْٜش  َع َٝ  َْ َٛ  َٕ ٝ  ٞ ذ   ٣َْغزَ ْٔ َُْؾ  ا

ه  َّ َْ  هلله ْْ  ثَ  ٛ ضَش  ًْ َٕ  ٫َ  أَ ٞ  ٔ َمَشةَ ( 1٘) ٣َْؼَِ ض٬َ   هللاَّ   َٝ ٖه  َٓ ٤َِْ ب َسع  َٔ  ٛ س   ٫َ  أََؽذ  َٞ  َؽ٢ْء   َػ٠َِ ٣َْوذه  ٛ َٝ   َ ًَ 

٫َٙ   َػ٠َِ ْٞ ب َٓ َٔ ْٜٚ   أ٣ََْ٘ عِّ َٞ َْ  ثهَخ٤ْش   ٣َؤْده  ٫َ  ٣  ٞه١ َٛ َٞ  ٣َْغزَ  ٛ  ْٖ َٓ ش   َٝ  ٓ ٍه  ٣َؤْ َُْؼْذ َٞ  ثهب  ٛ َشاه   َػ٠َِ َٝ  فه

  ْ ْغزَوه٤ َّٕ ) اُ٘ؾَ آ٣خ خزْ ؽز٠(( 1ٙ) ٓ  ّ   ٣َ٥ََبد   َرُهيَ  كه٢ اه ْٞ َٕ  ُهوَ  ٞ٘ ٓه  ٖٓ ٓؤخٞر( هللا) ٝاعْ( ٣ ْئ

 . ٛ٘ب ا٧ٗغت كٜٞ اُؼجبدح

 (:فبكبد) ٝ( ٓغخشاد) ُلظز٠   

 ٣٘بعت ٫ٝ ٝاُزز٤َُ اُوٜش ثبة ٖٓ( ٓغّخشاد) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ هبٍ ا٥خش ٝا٧ٓش أٓش ٛزا   

 ٖٓ( ٣ٝوجنٖ فبكّبد) اخز٤بس عؼَ أُِي عٞسح ك٢ ث٤٘ٔب. ا٫خز٤بس ثبة ٖٓ ٤ُٝظ اُشؽٔخ

 اُشاؽخ ؽبُخ رًش صْ اُشؽٔخ ثبة ٖٓ ا٫خز٤بس ٝاػطبء رغخ٤ش ك٤ٜب ٤ُظ اُط٤ش ٣لؼِٚ ٓب ثبة

( هللا) ٝاعْ أُِي ُغٞسح ٓ٘بعت( اُشؽٖٔ) اعْ ارٕ. سؽٔخ أ٣نب   ٝٛزا( فبكّبد) ُِط٤ش

 .                                                                                                اُ٘ؾَ ُغٞسح ٓ٘بعت

 

 الىصبٌب العملٍت:

 ٖك٤ٚ ُ٘ب ثبسى اُِْٜ)  اُِجٖ ك٢ هبٍ عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُ٘ج٢ إٔ ثشًخ ك٤ٜب اُز٢ ا٧هؼٔخ ٖٓ اُِج ٝ 

 ٝعجخ ٓغ أخز ارا اُغٌش١ ٓشك ٣غجت ٧ٗٚ ٝعجخ ٓغ ٣ئخز ٫ ُزُي ا٧ؿز٣خ أًَٔ ٖٓ ٝٛٞ( ٓ٘ٚ صدٗب

 عَٜ عبئـب   ٝه٤َ. اُذ٣ٞٓخ اُذٝسح و٣٘ؾ ٝ ا٧ػقبة ٣ٜذة ٝ ا٧سم ٣جؼذ ٝ ٓزٌبِٓخ ٝعجٚ ُٞؽذٙ كٜٞ

 .ك٤ٚ ا٩ٗغبٕ ٣ــ ٫ٝ اُجِغ

 َاُشعٍٞ ُوٍٞ ٓقذاهب ُِجطٖ ٓل٤ذ كٜٞ اُؼظ٤ٔخ اُلٞائذ ٖٓ كل٤ٚ اُؼغَ ٖٓ ٣خِٞ ث٤زي رغؼ٢ِ ٫ اُؼغ 

 ٝ اُوُٕٞٞ ٝ أُؼذح هشؽخ ٝ ُِوشٝػ ٝ ُِغشٝػ ٝ أُ٘بػخ ٣و١ٞ أ٣نب ٝ عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ هللا

 .ُِٝجِـْ ُِؾشٝم

 ؽوٞم كِْٜ ػج٤ذ ٤ُغٞا أْٜٗ اػ٢ِٔ ٝ اُؾغ٘خ ثبُزشث٤خ ُْٜ أؽغ٢٘ ٝ ك٤ْٜ هللا كبرو٢ ػ٘ذى أٓبٗٚ ا٫ٝ٧د 

 أٓش ٖٓ ٣ز٠ُٞ ٖٓ. ثي هللا ٣شكن ثْٜ اسكو٢ ثَ ٫ رغزؼجذ٣ْٜ عِطزي رؾذ ٧ْٜٗ ٤ُظ ؽوٞم ػ٤ِْٜ ٝ

 . ثْٜ هللا ٣شكن ثْٜ كشكن ؽ٤ئب أٓز٢ أٓش ٖٓ ٠ُٝ ٖٓ ػ٤ِٚ هللا ٣ؾن ػ٤ِْٜ كؾن ؽ٤ئب   أٓز٢
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 ٣جذأ صْ اُؾذح ٝ اُوٞح هٔخ ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ا٠ُ... صْ...صْ ٗطلخ ٖٓ خِوٚ ٝٓشاؽَ ا٩ٗغبٕ ؽو٤وخ اػ٢ِٔ 

 ك٬ مؼ٤ق ٝاٗٚ ا٩ٗغبٕ ؽوبسح ػشكذ رُي ػِٔز٢ ارا اُؼٔش أسرٍ ا٠ُ ٣شد إٔ ا٠ُ رذس٣غ٤ب ثبُ٘ضٍٝ

 . اُؼٔش أسرٍ ا٠ُ رشد١ أٝ أُٞد آب كٜ٘ب٣زي ث٘لغي ٫ ٝ ثوٞري رـزش١

 هبػزٚ. ك٢ اعزؼ٤ِٜٔب ٝ ػ٤ِٜب ٚ رؼب٠ُاؽٔذ٣ ٗؼْ هللا ػ٤ِي ٝ اعزؾؼش١  
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (111( إلى اٌَت )77مه اٌَت ): الرابعالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( ك٤ٜب أًبٍ رًش ٓؾبٛذ ا٤ُّٞ ا٥خش.79 – 77ا٣٥بد ) 

 ( رٞع91 – 9ٓا٣٥بد )ا٧خ٬م ٌٓبسّ ؽٍٞ ٜبد٤.  

 ( اُزؤدةٔٔٔ – 97ا٣٥بد ) ٗبعت اٌُش٣ْ اُوشإٓ رٞع٤ٜبد رًش ٔبكِ ا٫كزشاءاد ٝسد اُوشإٓ ثآداة 

 .اُوشإٓ ٣وشأ ؽ٤ٖ أُغِْ ثٜب ٣زؤدة اُز٢ ا٥داة رًش

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

  ٌِْإ هللا ٣ؤٓش ثبُؼذٍ ٝا٩ؽغبٕ ٝا٣زبء ر١ اُوشث٠ ٠ٜ٘٣ٝ ػٖ اُلؾؾبء ٝأٌُ٘ش ٝاُجـ٢ ٣ؼظٌْ ُؼ(

 عبئش ا٤ُٜب رشعغ هبػذح ٝ ا٤ُٜ٘ٔبد ٝ أُؤٓٞساد ٌَُ عبٓؼخ ا٣٥خ ٛزٙ رٌٕٞ ٤ًقرزًشٕٝ( 

   اُغضئ٤بد؟

 ػ٠ِ ٓؾزِٔخ ٓغؤُخ ًَ ٝ ػ٘ٚ هللا ٠ٜٗ ٓٔب ك٢ٜ ثـ٢ أٝ ٌٓ٘ش أٝ كؾؾبء ػ٠ِ ٓؾزِٔخ ٓغؤُخ كٌَ   

 هللا ٠ٜٗ ٓب هجؼ ٝ ثٚ هللا أٓش ٓب ؽغٖ ٣ؼِْ ٝثٜب ثٚ هللا أٓش ٓٔب ك٢ٜ اُوشث٠ ر١ ا٣زبء أٝ اؽغبٕ أٝ ػذٍ

 ٬ًٓٚ ك٢ عؼَ ٖٓ كزجبسى ا٧ؽٞاٍ عبئش ا٤ُٜب رشد ٝ ا٧هٞاٍ ٖٓ اُ٘بط ػ٘ذ ٓب ٣ؼزجش ثٜب ٝ ػ٘ٚ

 . ا٧ؽ٤بء ع٤ٔغ ث٤ٖ اُلشهبٕ ٝ اُ٘ٞس ٝ اُؾلبء ٝ اُٜذٟ

  (ٌْ٣ؼظ )ٓنشرٌْ ك٤ٚ ػٔب ٜٗب٣زٌْ ٝ ف٬ؽٌْ ؿب٣خ ك٤ٚ ثٔب ثؤٓشًْ ًزبثٚ ك٢ ٌُْ ٣ج٤٘ٚ ٓب أ١.  

  (ٌِْرزًشٕٝ ُؼ )ثٔوزنبٙ ػِٔزْ ػوِزٔٞٙ ٝ ًشرٔٞٙرز ارا كبٌْٗ رؼوِٞٗٚ ٝ كزلٜٔٞٗٚ ثٚ ٣ؼظٌْ ٓب 

 . ٓؼٜب ؽوبٝح ٫ عؼبدح كغؼذرْ

 ثؼذٛب؟ ٓب ٓغ ا٣٥خ ٛزٙ ٓ٘بعجخ ٓب   

 ارا هللا ثؼٜذ أٝكٞا ٝ)  ٗلغٚ ػ٠ِ اُؼجذ أٝعجٚ ٓب ثٞكبء أٓش اُؾشع أفَ ك٢ ٝاعت ٛٞ ثٔب أٓش كِٔب   

 ٝ اُؼجبداد ٖٓ سثٚ ػ٤ِٚ اُؼجذ ػبٛذ ٓب ع٤ٔغ ٣ؾَٔ ٛزا ٝ( ر٤ًٞذٛب ثؼذ ا٣٧ٔبٕ ر٘ونٞا ٫ٝ ػبٛذرْ

 ث٤ٖ ًبُؼٜٞد ؿ٤شٙ ٝ ٛٞ ػ٤ِٚ رؼبهذ ٓب أ٣نب ٣ؾَٔ ٝ ثشا ثٜب اُٞكبء ًبٕ ارا ػوذٛب اُز٢ ا٣٧ٔبٕ

 رز٤ٜٔٔب ٝ اُٞكبء رُي ع٤ٔغ ك٢ كؼ٤ِٚ ٗلغٚ ػ٠ِ ٣ئًذٙ ٝ ُـ٤شٙ اُؼجذ ٣ؼذٙ اُز١ ًبُٞػذ ٝ أُزؼبهذ٣ٖ

 .اُوذسح ٓغ

 ػ٘ٚ؟ هللا ٠ٜٗ ثٔبرا   

 هذ ٝ)  رؼب٠ُ هللا اعْ ػ٠ِ ثؼوذٛب( ر٤ًٞذٛب ثؼذ ا٣٧ٔبٕ ر٘ونٞا ٫ ٝ)  ٗونٜب ػٖ هللا ٠ٜٗ ُٜٝزا   

 ك٤ٌٕٞ ًل٬٤ ػ٤ٌِْ هللا عؼِزْ ٓب رؾٌٔٞا ٫ إٔ ٌُْ ٣ؾَ ك٬( ًل٬٤)  أُزؼبهذ٣ٖ أ٣ٜب( ػ٤ٌِْ هللا عؼِزْ

 .٬٤ًٝ ك٤ٚ هللا عؼِذ اُز١ اُز٤ًٞذ ٝ ثب٤ٔ٤ُٖ ٓ٘ي ا٥خش سم٢ هذ ٝ ثٚ اعزٜبٗخ ٝ هلل رؼظ٤ْ رشى رُي

  (ٕرلؼِٕٞ ٓب ٣ؼِْ هللا ا )ٓوقذٙ ٝ ٤ٗزٚ ؽغت ػ٠ِ ثؼِٔٚ ػبَٓ ًَ ك٤غبص١. 
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 اُؼٜذ؟ ٣٘ول ٖٓ هللا ؽجٚ ثٔبرا   

 رـضٍ( ًبُز٢)  ٝرُي ٓزؼبه٤ٜب علٚ ػ٠ِ ٝأدُٜب ا٧ٓضبٍ ثؤعٞأ ُِؼٜٞد ٗونٌْ ك٢( رٌٞٗٞا ٫ٝ)    

 ٝ اُ٘ول ػ٠ِ صْ اُـضٍ ػ٠ِ كزؼجذ( أٌٗبصب)  كغؼِزٚ ٗونزٚ ٓ٘ٚ أس٣ذ ٓب رْ ٝ اعزؾٌْ كبرا ه٣ٞب ؿض٫

 ظبُْ كٜٞ ػ٤ِٚ ػبٛذ ٓب ٗول ٖٓ كٌزُي. اُشأ١ ٗوـ ٝ اُؼوَ علبٛخ ٝ اُؼ٘بء ٝ اُخ٤جخ عٟٞ رغزلذ ُْ

 . أُشٝءح ٝ اُذ٣ٖ ٗبهـ عل٤ٚ عبَٛ

   (ٕٝاُو٤بٓخ ٣ّٞ ٌُْ ٤ُٝ٤ٖ٘ج ثٚ هللا ٣جًِْٞ ٗٔبا ٓخأ ٖٓ أسث٠ ٢ٛ ٓخأ رٌٕٞ إٔ ث٤ٌْ٘ دخ٬ أ٣ٔبٌْٗ رزخز 

 اُلشؿ ك٤ٜب ر٘زظشٕٝ ٝ أُئًذح ا٣٧ٔبٕ رؼوذٕٝ ٌْٓ٘ اُؾبُخ ٛزٙ رجـ٢ ٫ أ١(  رخزِلٕٞ ك٤ٚ ً٘زْ ٓب

 ه٣ٞب   ًبٕ إ ٝ ُؼغضٙ ثَ ا٤ٔ٤ُٖ ٝ اُؼوذ ُزؼظ٤ْ ٫ أرٜٔب ا٥خش ػ٠ِ هبدس ؿ٤ش مؼ٤لب اُؼبهذ ًبٕ كبرا

 .٤ٔ٣ٝ٘ٚ هللا ثؼٜذ ٓجبٍ ؿ٤ش ٗونٜب ٗونٜب ك٢ اُذ٣ٞ٤ٗخ ٓقِؾزٚ ٣شٟ

 ٝ ا٩ٗغب٤ٗخ أُشٝءح ػ٠ِ ٝ ٌْٓ٘ هللا ٓشاد ػ٠ِ ُٜب روذ٣ٔب ٝ اُزوٟٞ ٤ٚأٛٔ ٓغ دٝساٗب رُي ًَ   

 آزؾبٕ ٝ هللا ٖٓ اثز٬ء ٝٛزا. ا٧خشٟ ٖٓ هٞح ٝ ػذدا أًضش أٓخ رٌٕٞ إٔ ٧عَ أُشم٤خ ا٧خ٬م

 .اُؾو٢ اُلبعش ٖٓ اُٞك٢ اُقبدم ثٚ ٣ٔزؾٖ اُز١ أُؾٖ أعجبة ٖٓ... ؽ٤ش ثٚ هللا ٣جز٤ٌِْ

  (ٖ٣خزِلٕٞ ك٤ٚ ً٘زْ ٓب اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٌُْ ٤ُٝج٤ )ػَٔ ٓب ٬ً ك٤غبص١. 

  (ُٞٝ ٣ؾبء ٖٓ ٣ٜذ١ ٝ ٣ؾبء ٖٓ ٣نَ ٌُٖ ٝ ٝاؽذح أٓخ ُغؼٌِْ هللا ؽبء ) 

 ٝ ثبُٜذا٣خ أُزلشد رؼب٠ُ ٌُ٘ٚ ٝ( ٝاؽذح أٓخ) عؼِْٜ ٝ اُٜذ١ ػ٠ِ اُ٘بط ُغٔغ( هللا ؽبء ُٞٝ)    

 ٝ كن٬ ٣غزؾوٜب ٖٓ اُٜذا٣ٚ ٣ؼط٢ ؽٌٔزٚ ٝ ُؼِٔٚ اُزبثؼخ أكؼبُٚ ٖٓ ام٬ُٚ ٝ ٛذا٣زٚ ٝ ا٩م٬ٍ

 .ػذ٫ ٣غزؾوٜب ٫ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٜب

  (ِٖرؼِٕٔٞ ً٘زْ ػٔب ُٝزغئ )ٖٓ أػذُٚ ٝ اُغضاء أرْ ػ٤ِٜب ك٤غبص٣ٌْ ٝؽش خ٤ش . 

 أُغزو٤ْ؟ اُقشاه ػ٠ِ....ا٧هذاّ ر٘ضٍ ٓز٠   

 ( فذدرْ ثٔب اُغٞء رزٝهٞا ٝ صجٞرٜب ثؼذ هذّ كزضٍ ث٤ٌْ٘ دخ٬ أ٣ٔبٌْٗ رزخزٝا ٫ٝ) 

 ؽئزْ ٝٓز٠ ثٜب ٝك٤زْ ؽئزْ ٓز٠ ٧ٛٞائٌْ رجؼب ٓٞاص٤وٌْ ٝ ػٜٞدًْ ٝ( أ٣ٔبٌْٗ رزخزٝا ٫ ٝ)    

 أ١( اُغٞء رزٝهٞا ٝ. ) أُغزو٤ْ اُقشاه ػ٠ِ صجٞرٜب ثؼذ أهذآٌْ رضٍ رُي كؼِزْ ارا كبٌْٗ ٗونزٔٞٛب

 ٌُْٝ) ، ؿ٤شًْ أمِِزْ ٝ مِِزْ ؽ٤ش( هللا عج٤َ ػٖ فذدرْ ثٔب) ، ٣ؾضٌْٗ ٝ ٣غٞءًْ اُز١ اُؼزاة

 .ٓنبػق( ػظ٤ْ ػزاة

  (رؼِٕٔٞ ً٘زْ إ ٌُْ خ٤ش ٛٞ هللا ػ٘ذ اٗٔب ٬ه٤ِ صٔ٘ب هللا ثؼٜذ رؾزشٝا ٫ٝ  ) 

 اُضٞاة ٖٓ( هللا ػ٘ذ اٗٔب) ، ؽطبٜٓب ٝ اُذ٤ٗب ٓزبع ٧عَ ا٣٧ٔبٕ ٝ اُؼٜٞد ٗول ٖٓ ػجبدٙ هللا ٣ؾزس   

  اُضائِخ اُذ٤ٗب ؽطبّ ٖٓ( ٌُْ خ٤ش ٛٞ) ، هللا ػ٤ِٚ ػبٛذ ثٔب أٝك٠ ٝ سمبٙ اصش ُٖٔ ا٥عَ ٝ اُؼبعَ

  (ٕرؼِٕٔٞ ً٘زْ ا )٣ـ٠٘ ٝ( ٣٘لز)  إٔ ٫ثذ عذا ًضش ُٝٞ ػ٘ذًْ اُز١ كبٕ ٣ـ٢٘ ٓب ػ٠ِ ٣ل٢٘ ٓب كؤصشٝا  

 .اُ٘ل٤ظ اُجبه٢ ػ٠ِ اُخغ٤ظ اُلب٢ٗ اصش ٖٓ ثؼبهَ ك٤ِظ. ٣ضٍٝ ٫ٝ ٣ل٠٘ ٫( ثبم هللا ػ٘ذ ٝٓب) 

 ا٣٥بد؟ ٛزٙ ٖٓ رغز٘ظ ٓبرا  

 ٝ اُؼجذ ػ٠ِ مشسا ٣ٌٕٞ ك٤ٔب اُضٛذ ٝٛٞ أُؾ٤ٖ خقٞفب اُذ٤ٗب ك٢ اُضٛذ ػ٠ِ اُؾش ٛزا ك٢   

 . ٝاعت اُضٛذ ٛزا كبٕ هللا ؽن ػ٠ِ روذ٣ٔٚ ٝ ػ٤ِٚ هللا أٝعت ػٔب ا٫ؽزـبٍ ُٚ ٣ٞعت

 كبٗٚ ا٥خشح ثخ٤شاد ؽٜٞارٜب ٝ اُذ٤ٗب ُزاد اُؼجذ ٣وبثَ إٔ ُِضٛذ اُذٝاػ٢ ٖٝٓ اُضٛذ؟ دٝاػ٢ ٢ٛ ٓب 

 .ا٧ٓش٣ٖ أػ٠ِ ا٣ضبس ا٠ُ ٣ذػٞٙ ٓب اُزلبٝد ٝ اُلشم ٖٓ ٣غذ
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 اُق٤بّ ٝ ًبُق٬ح اُوبفشح ُِؼجبداد ا٫ٗوطبع ٛٞ أُٔذٝػ اُضٛذ ٤ُظ أُٔذٝػ؟ اُضٛذ ٛٞ ٓب ٝ 

 . ٝٗؾٞٛب اُزًش

 ا٧ٝآش ٖٓ ػ٤ِٚ ٣وذس ثٔب ٣وّٞ ؽز٠ فؾ٤ؾب صٛذا صاٛذا اُؼجذ ٣ٌٕٞ ٫ اُقؾ٤ؼ؟ اُضٛذ ٛٞ ٓب 

 . اُؼَٔ ٝ ثبُوٍٞ د٣٘ٚ ا٠ُ ٝ هللا ا٠ُ اُذػٞح ٖٝٓ اُجبه٘خ ٝ اُظبٛشح اُؾشػ٤خ

 . ٣٘لغ ٓب ًَ ك٢ اُغؼ٢ ٝ اُشؿجخ ٝ اُذ٤ٗب ٝ اُذ٣ٖ ك٢ ٣٘لغ ٫ ك٤ٔب اُضٛذ ٛٞ:  اُؾو٤و٢ كبُضٛذ

 اُقبثش٣ٖ؟ عضاء ٓب  

  (ٖفجشٝا اُز٣ٖ ُٝ٘غض٣ )اُذ٣ٞ٤ٗخ اُؾٜٞاد ػٖ أٗلغْٜ كطٔٞا ٝ ٓؼق٤زٚ ػٖ ٝ هللا هبػخ ػ٠ِ 

 ا٠ُ مؼق عجؼٔبئخ ا٠ُ أٓضبُٜب ثؼؾش اُؾغ٘خ( ٣ؼِٕٔٞ ًبٗٞا ٓب ثؤؽغٖ أعشْٛ. )ثذ٣ْٜ٘ أُنشح

 . ػ٬ٔ أؽغٖ ٖٓ أعش ٣ن٤غ ٫ هللا كبٕ ًض٤شح مؼبفأ

 ؟ا٥خشح ٝ اُذ٤ٗب ك٢ اُؼب٤ِٖٓ عضاء ٛٞ ٓب  

 ٝ اُقبُؾخ ا٧ػٔبٍ فؾخ ؽشه ا٣٩ٔبٕ كبٕ( ٓئٖٓ ٝٛٞ أٗض٠ أٝ رًشا ٖٓ فبُؾب ػَٔ ٖٓ)    

 اُغٞاسػ ٧ػٔبٍ أُضٔش اُغبصّ اُزقذ٣ن ٛٞ ا٣٩ٔبٕ ٝ ثب٣٩ٔبٕ ا٫ فبُؾخ أػٔب٫   رغ٠ٔ ٫ ثَ هجُٜٞب

 .اُقبُؼ اُؼَٔ ٝ ا٣٩ٔبٕ ث٤ٖ عٔغ كٖٔ أُغزؾجبد ٝ اُٞاعجبد ٖٓ

   (ه٤جخ ؽ٤بح ٤ٚ٘كِ٘ؾ٤ )اُط٤جخ؟ اُؾ٤بح رٌٕٞ ٤ًق  

 ؽ٤ش ٖٓ ه٤جب ؽ٫٬ سصهب ٣شصهٚ ٝ هِجٚ ُٞعبٝط اُزلبرٚ ػذّ ٝ ٗلغٚ عٌٕٞ ٝ هِجٚ ثطٔؤ٤ٗ٘خ ٝرُي   

 ٫ ٓٔب أُِزاد أف٘بف ٖٓ( ٣ؼِٕٔٞ ًبٗٞا ٓب ثؤؽغٖ أعشْٛ)  ا٥خشح ك٢( ُٝ٘غض٣ْٜ٘. ) ٣ؾزغت ٫

 . ؽغ٘خ ا٥خشح ك٢ ٝ ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ك٢ هللا ك٤ئر٤ٚ ثؾش هِت ػ٠ِ خطش ٫ ٝ عٔؼذ أرٕ ٫ ٝ سأد ػ٤ٖ

 اُؾ٤طبٕ؟ ؽش ٖٓ اُغ٬ٓخ ا٠ُ اُطش٣ن ٛٞ ٓب   

 أؽشف ٛٞ اُز١ هللا ٌُزبة اُوشاءح أسدد كبرا( اُشع٤ْ اُؾ٤طبٕ ٖٓ ثبهلل كبعزؼز اُوشإٓ هشأد كبرا)    

 ػ٘ذ اُؼجذ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ٓب أؽشؿ اُؾ٤طبٕ كبٕ اٌُض٤شح اُؼِّٞ ٝ اُوِٞة ف٬ػ ك٤ٚ ٝ أعِٜب ٝ اٌُزت

 ا٫ُزغبء ؽشٙ ٖٓ اُغ٬ٓخ ا٠ُ كبُطش٣ن .ٓوبفذٙ ػٖ اثؼبدٙ ك٢ ك٤غؼ٠ اُلبمِخ ا٧ٓٞس ك٢ ؽشٝػٚ

 ٓؼزٔذا ٓؼ٘بٛب ثشا  ذٓز اُشع٤ْ اُؾ٤طبٕ ٖٓ ثبهلل أػٞر:  اُوبسة ك٤وٍٞ ؽشٙ ٖٓ ثٚ ا٫عزؼبرح ٝ هللا ا٠ُ

 . اُزًَٞ ٝ ثب٣٩ٔبٕ اُزؾ٢ِ ٝٛٞ دكؼٚ ك٢ ا٧هٟٞ اُغجت ػ٠ِ ٓغزٜذا ػ٘ٚ فشكٚ ك٢ هللا ػ٠ِ ثطِجٚ

 اُؾ٤طبٕ؟ عِطبد رٌٕٞ ٖٓ ػ٠ِ    

 ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ( سثْٜ ػ٠ِ ٝ ءآ٘ٞا اُز٣ٖ ػ٠ِ)  رغِو أ١( عِطبٕ ُٚ ٤ُظ)  اُؾ٤طبٕ كبٕ   

 اٗٔب)، عج٬٤ ػ٤ِْٜ ُٚ ٣جو٠ ٫ ٝ اُؾ٤طبٕ ؽش ػ٤ِٚ أُز٤ًِٖٞ أُئ٤ٖ٘ٓ ػٖ هللا ك٤ذكغ( ٣زًِٕٞٞ)

 دخُْٜٞ ٝ هللا ٣٫ٝخ ػٖ ثزخ٤ِْٜ ٝرُي ٤ُٝب ُْٜ ٣غؼِٞٗٚ أ١( ٣زُٞٞٗٚ اُز٣ٖ ػ٠ِ)  رغِطٚ أ١( عِطبٗٚ

 ٝ أُؼبف٢ ا٠ُ كؤصُْٜ أٗلغْٜ ػ٠ِ ٣٫ٝخ ُٚ عؼِٞا اُز٣ٖ كْٜ ُٚ اٗنٔبْٜٓ ٝ اُؾ٤طبٕ هبػخ ك٢

 . هٞدا اُ٘بس ا٠ُ هبدْٛ

 ا٣٧بد؟ ٝ ا٧ؽٌبّ رجذ٣َ ٖٓ أُؾش٤ًٖ ٓٞهق ٓب   

 ثزًش( ٣ؼِٕٔٞ ٫ أًضشْٛ ثَ شزٓل أٗذ اٗٔب هبُٞا ٣٘ضٍ ثٔب أػِْ هللاٝ  ءا٣خ ٌٓبٕ ءا٣خ ثذُ٘ب ارا ٝ)    

 اُز١ اُؾ٤ٌْ اُؾبًْ ٛٞ رؼب٠ُ هللا إٔ ٛٞ ٝ ُْٜ ؽغخ ٣شٝٗٚ ٓب ٣زجؼٕٞ اُوشإٓ ثٜزا أٌُزث٤ٖ إٔ رؼب٠ُ

 ٝ ثٚ عبء ٝثٔب اُشعٍٞ ك٢ هذؽٞا ًزُي سأٝٙ كبرا سؽٔزٚ ٝ ُؾٌٔزٚ آخش ٌٓبٕ ؽٌٔب ا٧ؽٌبّ ٣ؾشع
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النــحــل ســــورة  

 ُْٜ ػِْ ٫ عٜبٍ كْٜ( ٣ؼِٕٔٞ ٫ أًضشْٛ ثَ)  رؼب٠ُ هبٍ( ٣ؼِٕٔٞ ٫ أًضشْٛ ثَ ٓلزش أٗذ اٗٔب هبُٞا)

 . ؽشػٚ ٫ٝ ثشثْٜ

 َٛ ْٜٝٓب ثٚ اُؼِْ ػٖ هذػ اُؾ٢ء ك٢ اُوذػ كبٕ ػِْ ث٬ اُغبَٛ هذػ إ أُؼِّٞ ٖٝٓ ثٚ؟ ٣ؼزجش هذؽ 

 . اُوذػ أٝ أُذػ ٣ٞعت ٓٔب ػ٤ِٚ ٣ؾزَٔ

 رُي؟ ٖٓ اُؾٌٔخ ٓب 

 (ثبُؾن. )ٝآكخ خ٤بٗٚ ٝ ػ٤ت ًَ ػٖ أُ٘ضٙ طأُوذ اُشعٍٞ عجش٣َ ٝٛٞ( اُوذط سٝػ ٗضُٚ هَ)   

 ك٤ٚ ٣وذػ إٔ ٧ؽذ عج٤َ ك٬ ٝٗٞا٤ٛٚ أٝآشٙ ٝ أخ٤بسٙ ك٢ اُؾن ػ٠ِ ٓؾزَٔ ٝٛٞ ثبُؾن ٗضُٝٚ أ١

 ػ٘ذ( ءآ٘ٞا اُز٣ٖ ٤ُضجذ. )ثبهَ ٝٗبهنٚ ػبسمٚ ٓب ٕأ ػِٔب اُؾن ٗٚأ ػِْ ارا ٧ٗٚ فؾ٤ؾب هذؽب

 ٣ٌٕٞ ؽز٠ كؾ٤ئب ؽ٤ئب هِٞثْٜ ا٠ُ ٣قَ ؽن ٣ضاٍ ك٬ ٝهذ ثؼذ ٝهزب ػ٤ِْٜ ٝرٞاسدٛب آ٣برٚ ٗضٍٝ

 صْ ا٧ؽٌبّ ٖٓ ؽٌٔب ؽشػ ارا ٝ اُؾن أٗٚ ٣ؼِٕٔٞ كبْٜٗ أ٣نب ٝ اُشٝاع٢ اُغجبٍ ٖٓ اصجذ ا٣ٔبْٜٗ

 أُ٘بعجخ ٝ اُشثب٤ٗخ ُِؾٌٔخ أُ٘بعت ٛٞ ٗغخٚ ٝإٔ ُْٜ ٓ٘ٚ خ٤ش أٝ ٓضِٚ ٛٞ ثٔب أثذُٚ أٗٚ ػِٔٞا ٗغخٚ

 ٝ اُجبهَ ٖٓ اُؾن هللا ٣ج٤ٖ ٝ ا٧ؽ٤بء ؽوبئن ا٠ُ ٣ٜذ٣ْٜ أ١( غ٤ُِِٖٔٔ ثؾشٟ ٝ ٝٛذٟ) .اُؼو٤ِخ

 ًبٕ كؾ٤ئب ؽ٤ئب ٗضٍ ًِٔب كبٗٚ أ٣نب .أثذا ك٤ٚ ٓبًض٤ٖ ؽغ٘ب أعشا ُْٜ إٔ ٣جؾشْٛ ٝ اُن٬ٍ ٖٓ اُٜذٟ

 .ُْٜ ٝثؾبسح ٛذا٣خ أػظْ

 اُقؾبثخ؟ ػ٠ِ اُوشإٓ أصش ٛٞ ٓب   

 ٝ أخ٬م ا٠ُ اٗزوِٞا ٝ هجبئؼْٜ ٝ أخ٬هْٜ رـ٤شد ٝ ػظ٤ٔب ٓجِـب ثٚ ػْٜ٘ سم٢ اُقؾبثخ ثِؾ ُزُي   

 ٝ ثؤخ٬هٚ ٣زخِوٞا إٔ ثؼذْٛ ُٖٔ أػ٠ِ ٝ أ٠ُٝ ًٝبٕ .ا٥خش٣ٖ ٝ ا٤ُٝ٧ٖ ثٜب كبهٞا أػٔبٍ ٝ ػٞائذ

 رغزو٤ْ ًزُي اُؾب٫د ع٤ٔغ ك٢ أٓبْٜٓ ٣غؼِٞٙ ٝ اُغٜب٫د ٝ اُـ٢ ظِٔبد ك٢ ث٘ٞسٙ ٣غزن٤ئٞا

 . اُذ٣ٞ٤ٗخ ٝ اُذ٤٘٣خ أٓٞسْٛ

 اُوشإٓ؟ ػٖ أُؾشًٕٞ هبٍ ٓبرا   

 ( ٓج٤ٖ ػشث٢ ُغبٕ ٛزا ٝ أػغ٢ٔ ا٤ُٚ ٣ِؾذٕٝ اُز١ ُغبٕ ثؾش ٣ؼِٔٚ اٗٔب ٣وُٕٞٞ أْٜٗ ٗؼِْ ُٝوذ)   

 اٗٔب ٣وُٕٞٞ أْٜٗ)  عِْ ٝ ػ٤ِٚ ٝ هللا ف٠ِ هللا ُشعٍٞ ثٕٞأٌُز أُؾشًٕٞ هٍٞ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش   

 اُوشإٓ( ٝٛزا) اُِغبٕ أػغ٢ٔ ا٤ُٚ ٣ؾ٤شٕٝ اُز١ اُجؾش ٝرُي( ثؾش)  ثٚ عبء اُز١ اٌُزبة ٛزا( ٣ؼِٔٚ

  ٌٖٓٔ؟ اُوٍٞ ٛزا َٛ( ٓج٤ٖ ػشث٢ ُغبٕ) 

 ُٚٝا٫ؽزٔبٍ؟ ٖٓ ؽع أ  

 ٣ٞعت ٓب اُلغبد ٝ اُز٘بهل ٖٓ هُٞٚ ك٢ ك٤ٌٕٞ ًزثٚ ا٤ُٚ ٣ئٍٝ ك٤ٔب ٣لٌش ٫ٝ ٣ٌزة اٌُبرة ٌُٖٝ   

 . رقٞسٙ ثٔغشد سدٙ

 هللا؟ ثآ٣بد ٣ئٖٓ ٫ ٖٓ ؽبٍ ٛٞ ٓب   

 ٫) ٣وجِٜٞٗب ٫ ٝ ك٤شدٝٛب أُج٤ٖ اُؾن ػ٠ِ فش٣ؾخ د٫ُٚ اُذاُخ( هللا ثآ٣بد ٣ئٕٓ٘ٞ ٫ اُز٣ٖ إ)    

 ػزاة)  ا٥خشح ك٢( ُْٜٝ)  ُْٜ هللا ٝخز٫ٕ ثؾشٓبٗٚ كؼٞهجٞا كشدٙ اُٜذٟ عبءْٛ ؽ٤ش( هللا ٣ٜذ٣ْٜ

 (. أ٤ُْ

 ٖٔٓ اٌُزة؟ ٣قذس    

 ثؼذ ٖٓ ُشعُٞٚ ًبُٔؼبد٣ٖ( هللا ثآ٣بد ٣ئٕٓ٘ٞ ٫ اُز٣ٖ)  ٖٓ اٌُزة ٣قذس أ١( اٌُزة ٣لزش١ اٗٔب)    

 ؿ٤شْٛ ٖٓ ٣طِن ثؤٕ أ٠ُٝ ػ٤ِْٜ ٝ ك٤ْٜ ٓ٘ؾقش اٌُزة أ١( اٌُبرثٕٞ ْٛ أُٝئي)  اُج٤بٗبد عبءرْٜ ٓب
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 ٣وٍٞ ٝ سثٚ ػ٠ِ ٣ٌزة إٔ كٔؾبٍ ُشثٚ اُخبمغ هللا ثآ٣بد أُئٖٓ عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓؾٔذ أٓب ٝ

 . كنبئؾْٜ ٣ٝج٤ٖ خض٣ْٜ هللا كؤهٜش ٝفلْٜ ٛٞ اُز١ ثبٌُزة سٓٞٙ كؤػذاإٙ ٣وَ ُْ ٓب ػ٤ِٚ

 ًلش؟ ٖٓ ؽبٍ ٛٞ ٓب  

 فذسا ثبٌُلش ؽشػ ٖٓ ٌُٖٝ ثب٣٩ٔبٕ ٖٓطٔئ ٝهِجٚ اًشٙ ٖٓ ا٫ ا٣ٔبٗٚ ثؼذ ٖٓ ثبهلل ٣ٌلش ٖٓ)   

 ك٢ٜ( ا٣ٔبٗٚ ثؼذ ثبهلل ًلش ٖٓ)  ؽبٍ ؽ٘بػخ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش( ػظ٤ْ ػزاة ُْٜٝ هللا ٖٓ ؿنجب كؼ٤ِْٜ

 اُـنت ُْٜ إٔ ٓطٔئ٘ب ثٚ سام٤ب ثبٌُلش فذسٙ ؽشػ ٝ ٛذٟأ ثؼذٓب اُن٬ٍ ا٠ُ سعغ ٝ أثقش ثؼذٓب

 ػزاة ُْٜٝ)  ؽ٢ء ًَ ػ٤ِْٜ ٝؿنت ؽ٢ء ُـنجٚ ٣وْ ُْ ؿنت ارا اُز١ اُشؽ٤ْ اُشة ٖٓ اُؾذ٣ذ

 اسرذٝا ؽ٤ش. ا٥خشح ػٖ اُذ٤ٗب اُؾ٤بح اعزؾجٞا ثؤْٜٗ رُي أثذا   ْدائ أٗٚ ٓغ اُؾذح ؿب٣خ ك٢ أ١( ػظ٤ْ

 اٌُلش اخزبسٝا كِٔب ا٥خشح خ٤ش ك٢ صٛذا ٝ ك٤ٚ سؿذٙ ٝ اُذ٤ٗب ؽطبّ ٖٓ ؽ٢ء ك٢ هٔؼب أدثبسْٛ ػ٠ِ

 ٝ عٔؼْٜ ػ٠ِ ٝ خ٤ش ٣ذخِٜب ك٬ هِٞثْٜ ػ٠ِ هجغ اٌُلش ٫ٕ ٣ٜذْٛ كِْ اُٜذا٣خ هللا ٓ٘ؼْٜ ا٣٩ٔبٕ ػ٠ِ

 ٝ اُخز٫ٕ ثْٜ أؽبه ٝ اُـلِخ كؾِٔزْٜ هِٞثْٜ ا٠ُ ٣قَ ٝ ٣٘لؼْٜ ٓب ٜٓ٘ب ٣٘لز ك٬ أثقبسْٛ ػ٠ِ

 ٣وجِٞٛب كِْ ػ٤ِْٜ ػشمذ ٝ كشدٝٛب أرزْٜ أْٜٗ ٝرُي ؽ٢ء ًَ ٝعؼذ اُز٢ هللا سؽٔخ ؽشٓٞا

 (اُخبعشٕٝ ْٛ ثب٥خشح أْٜٗ عشّ ٫ )ٖٝكبرْٜ اُو٤بٓخ ٣ّٞ أ٤ِْٜٛ ٝ أٓٞاُْٜ ٝ أٗلغْٜ خغشٝا اُز٣ 

 . ا٤ُ٧ْ اُؼزاة ػ٠ِ ٝؽقِٞا أُو٤ْ اُ٘ؼ٤ْ

 ؟ثب٣٩ٔبٕ ٓطٔئٖ هِجٚ ٝ ثبٌُلش اًشٙ ٖٓ ؽبٍ ٛٞ ٓب  

 ػ٤ِْٜ ؽشط ٫ كبٗٚ ك٤ٚ ساؿت ثب٣٩ٔبٕ ٖئٓطٔ هِجٚ ٝ ػ٤ِٚ اعجش ٝ اٌُلش ػ٠ِ اًشٙ ٖٓ ثخ٬ف ٛزا   

 .ػ٤ِٜب ا٩ًشاٙ ػ٘ذ اٌُلش ثٌِٔٚ اُ٘طن ُٚ ٣ٝغٞص اصْ ٫ ٝ

 ؟ا٣٥خ ٛزٙ ٖٓ رغز٘ظ ٓبرا   

 ٫ٝ ثٚ ػجشٙ ٫ أٗٚ اُؼوٞد عبئش أٝ اُؾشاء أٝ اُج٤غ أٝ ا٩ه٬م ػ٠ِ أٌُشٙ ٬ًّ إٔ ػ٠ِ رُي دٍ   

 . أ٠ُٝ ثبة ٖٓ كـ٤شٛب ػ٤ِٜب أًشٙ ارا اٌُلش ًِٔخ ػ٠ِ ٣ؼبهت ُْ ارا ٧ٗٚ ؽشػ٢ ؽٌْ ػ٤ِٚ ٣زشرت

 ٝفلْٜ؟ كجٔبرا أُخِق٤ٖ ؽبٍ رًش اٌُلبس ؽبٍ رًش ٓب ثؼذ  

( سؽ٤ْ ُـلٞس ثؼذٛب ٖٓ سثي إ فجشٝا ٝ عبٛذٝا صْ كز٘ٞا ٓب ثؼذ ٖٓ ٛبعشٝا ُِز٣ٖ سثي إ صْ)    

 ك٢ ٛبعش ُٖٔ سؽ٤ْ ُـلٞس اؽغبٗٚ ٝ ثِطلٚ أُخِق٤ٖ اُقبُؾ٤ٖ ػجبدٙ ٠سثّ  اُز١ سثي ٕا صْ أ١

 ٝ ا٣٩ٔبٕ ػ٠ِ ك٤ضجذ اٌُلش ا٠ُ ٤ُشعغ د٣٘ٚ ػ٠ِ كزٖ ٝ هللا ُٔشمبح هِجب أٓٞاُٚ ٝ د٣بسٙ خ٠ِ ٝ عج٤ِٚ

 اُؼجبداد ٛزٙ ػ٠ِ ٝعذ ٣ٝذٙ ثِغبٗٚ هللا د٣ٖ ك٢ ٤ُذخِْٜ هللا أػذاء عبٛذ صْ ا٤ُو٤ٖ ٖٓ ٓؼٚ ٓب رخِـ

 .اُ٘بط أًضش ػ٠ِ خاُؾبه

 ٙفـبسٛب ُِزٗٞة هللا ٓـلشح ٢ٛٝ أُٞاعت أكنَ ٝ اُؼطب٣ب أػظْ ثٜب ر٘بٍ اُز٢ ا٧عجبة أًضش كٜز 

 اعزوبٓذ ٝ أؽٞاُْٜ ؽِٔذ ثٜب اُز٢ اُؼظ٤ٔخ سؽٔزٚ ٝ ٌٓشٝٙ أٓش ًَ صٝاٍ رُي أُزنٖٔ ًٝجبسٛب

 .اُو٤بٓخ ٣ّٞ ك٢ هللا ٖٓ اُشؽٔخ كِْٜ د٤ٗبْٛ ٝ د٣ْٜ٘ أٓٞس
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النــحــل ســــورة  

 لمسبث بٍبوٍت:

 (79) آ٣خ : 

o رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ( َّ ْٞ َ٣ َِّ  كه٢ َْٗجَؼش   َٝ خ   ً  َّٓ ا أ  ٜه٤ذ  ْْ  َؽ ٜه ْٖ  َػ٤َِْ ْْ  ٓه ٜه ْٗل غه ْئَ٘ب أَ عه ا ثهيَ  َٝ ٜه٤ذ  ٫َءه  َػ٠َِ َؽ  َٛئ 

ْئَ٘ب( )اُ٘ؾَ﴾ 79﴿ عه ا ثهيَ  َٝ ٜه٤ذ  ٫َءه  َػ٠َِ َؽ ْئَ٘ب) ٝهُٞٚ( َٛئ  عه ٫َءه  َػ٠َِ ثهيَ  َٝ ا َٛئ  ٜه٤ذ   اُلشم ٓب( َؽ

 (اٌُج٤غ٠ أؽٔذ.د) ث٤ٜ٘ٔب؟

ْئَ٘ب) هبٍ ارا    عه ا ثهيَ  َٝ ٜه٤ذ  ٫َءه  َػ٠َِ َؽ  ٗلٞرٙ ٝٓذٟ ٝاُغ٬ّ اُق٬ح ػ٤ِٚ اُ٘ج٢ ػظٔخ ُج٤بٕ( َٛئ 

 خبرْ ثبػزجبسٙ عذا   ٓ٘طو٢ ٝٛزا ػوبئذ٣خ هن٤خ ٝٛزٙ ا٧ْٓ ًَ ػ٠ِ ٗلٞر ُٚ اُو٤بٓخ، ٣ّٞ

ْئَ٘ب) هبٍ اُشعب٫د عه ا ثهيَ  َٝ ٜه٤ذ  ٫َءه  َػ٠َِ َؽ  اُ٘ظش ثـل ُِؾ٤ٜذ اُلنَ ٝث٤بٕ ا٩ثشاص ارا  ( َٛئ 

ْئَ٘ب) هبٍ ُٔب. ػ٤ِْٜ أُؾٜٞد ْٛ ٖٓ عه ٫َءه  َػ٠َِ ثهيَ  َٝ ا َٛئ  ٜه٤ذ   رًشٛب اُز٢ ا٧ٓخ هجبؽخ ث٤بٕ( َؽ

 كِٔب ؽ٤ٜذا   اٗؾشكٞا اُز٣ٖ ٛئ٫ء ػ٠ِ ثي ٝعئ٘ب هبٍ ٝؽّشكٞا ٝؿ٤ّشٝا أؽشًٞا ثؤْٜٗ اُوشإٓ

 ٛزا عشْٜٓ، ٓذٟ كِج٤بٕ ػ٤ِْٜ أُؾٜٞد هّذّ ارا كنِٚ كِج٤بٕ اُؾ٤ٜذ هّذّ ًبٕ ارا أُوذّ ٣وّذّ

ْئَ٘ب) ث٤ٖ اُلشم ٛٞ عه ا ثهيَ  َٝ ٜه٤ذ  ٫َءه  َػ٠َِ َؽ ٫َءه  َػ٠َِ) أٝ( َٛئ  ا َٛئ  ٜه٤ذ   . ث٤ٜ٘ٔب اُلشم ٛٞ ٛزا( َؽ

 (9ٓ) آ٣خ : 

o ٍاُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هب ( َّٕ ش   هللّاَ  اه  ٓ ٍه  ٣َؤْ َُْؼْذ ٕه  ثهب ْؽَغب ا٩ه اه٣زَبء َٝ ُْو ْشث٠َ ره١ َٝ  ٝك٢(( 9ٓ) ا

َب ٣َب) اُ٘غبء َٖ  أ٣َُّٜ ٣ اْ  اَُّزه  ٞ٘ َٓ اْ  آ  ٞٗٞ  ً  َٖ ٤ ٓه ا َّٞ ُْوهْغوه  هَ ه  ؽ ََٜذاء ثهب ّ  اعزؼٔبٍ خقٞف٤خ ٓب(( ٖ٘ٔ) هلله

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ٝاُوغو؟ اُؼذٍ ٌُِٔز٢ اُوشإٓ

 اُٞصٕ ٓغ ٣غزؼَٔ ُْ اٌُش٣ْ اُوشإٓ ك٢ ُٝزُي ٗق٤ت اُوغو ٝاُ٘ق٤ت، اُؾع اُوغو أفَ   

ٞا) اُوغو ا٫  ٔ أَهه٤ َٝ  َٕ ْص َٞ ُْ ُْوهْغوه  ا ٣َب( )اُشؽٖٔ( 9) ثهب ّه  َٝ ْٞ اْ  هَ كٞ  ْٝ ٍَ  أَ ٤َب ٌْ ٔه ُْ َٕ  ا ٤َضا ٔه ُْ ا ُْوهْغوه  َٝ  ثهب

ا. )ا٧ؽٌبّ ك٢ أُغبٝاح ٓؼ٘بٙ اُؼذٍ(. ٛٞد( 7٘) كٞ  ْٝ أَ َٝ  ََ ٤ْ ٌَ ُْ ْْ  اهرا ا ِْز  اْ  ًه صهٗٞ   ثهبُوهْغطَبطه  َٝ

ْه  ْغزَوه٤  ٔ ُْ  ا٤ُٔضإ كغٔٞا ػذٍ هغطبط ًِٔخ أفَ اُؼذٍ ٤ٓضإ ٛٞ اُوغطبط( ا٩عشاء( ٖ٘) ا

ذٍ َػذٍ ػ٘ذٗب. ػذٍ ٧ٗٚ هغطبط ذٍ ٝػه ذٍ ٛزا ا٧ؽ٤بء ٖٓ ٣ جقش ك٤ٔب اُؼه  ؽ٤ِٖٔ ٓضَ ٛزا ػه

ذٍ ٛزا ٣وبٍ ٓزغب٤٣ٖٝ َب ٣َب) اُؾٌْ ك٢ ٝٓغبٝاح أؽٌبّ كٜٞ اَُؼذٍ أٓب ٛزا ػه َٖ  أ٣َُّٜ ٣ اْ  اَُّزه  ٞ٘ َٓ  ٫َ  آ

اْ   ٞ ٤ْذَ  رَْوزِ  ْْ  اُقَّ أَٗز  َٝ   ّ ش  َٖٓ ؽ  ْ هَزََِٚ   َٝ  ٌ ٘ ا ٓه ذ  ِّٔ زََؼ َ   كََغَضاء ُّٓ ْض ب ِّٓ َٓ  ََ َٖ  هَزَ ْه  ٓه ْ   اََُّ٘ؼ  ٌ ٚه  ٣َْؾ ا ثه َٝ ٍ   َر  َػْذ

 ْْ  ٌ ٘ ٍ   أَٝ) هغو رٝا( أُبئذح( 9٘) ِّٓ ب َرُهيَ  َػْذ  ٓ ٤َب إه) ٣ جقش ٫ اُق٤بّ( أُبئذح( 9٘) فه َٝ  ٍْ  رَْؼذه

 ََّ  ً   ٍ َْٜ٘ب ٣ ْئَخزْ  ٫َّ  َػْذ ٫َ ) هغو، ًَ ٣وَ ُْ( ا٧ٗؼبّ( 1ٓ) ٓه َٝ   َ َْٜ٘ب ٣ ْوجَ ٍ   ٓه (. اُجوشح( ٖٕٔ) َػْذ

 خقٞف٤خ ٖٓ ٝٛزا أُٞاص٣ٖ ٓغ ا٫ ٣غزؼِٔٚ ُْ ٝاُوشإٓ ٝاُ٘ق٤ت اُؾع ٛٞ اُوغو ارٕ

 ٫ٝ ا٤ُٔضإ ٓغ ٣غزؼِٔٚ اُوشإٓ ٌُٖ ا٤ُٔضإ ؿ٤ش ٓغ ٣غزؼَٔ ٝاُوغو اُوشآ٢ٗ ا٫عزؼٔبٍ

 (.هغطبط) ثب٥ُخ اسرجبه ٝك٤ٚ اُوغٔخ ك٢ ٣ٌٕٞ هذ اُوغو. ا٤ُٔضإ ٓغ اُؼذٍ ٣غزؼَٔ

o ٍرؼب٠ُ هُٞٚ ٢ٛٝ ٌُل٠ ا٣٥خ ٛزٙ عٟٞ ٣٘ضٍ ُْ رؼب٠ُ هللا إٔ ُٞ اُؼِٔبء أؽذ هب ( َّٕ ش   هللّاَ  اه  ٓ  ٣َؤْ

ٍه  َُْؼْذ ٕه  ثهب ْؽَغب ا٩ه اه٣زَبء َٝ ُْو ْشث٠َ ره١ َٝ ٠َْٜ٘ ا َ٣ ٖه  َٝ ُْلَْؾَؾبء َػ شه  ا ٌَ ٘  ٔ ُْ ا ٢ه  َٝ ـْ جَ
ُْ ا َٝ  ْْ  ٌ ظ  ْْ  ٣َؼه  ٌ  ََُؼَِّ

 َٕ ٝ ًَّش   (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟(اُ٘ؾَ( 9ٓ) رََز

 ًِٜب ٝٛزٙ ٝاعزٔشاسٙ دٝآٚ ٝػٞآَ أُغزٔغ ٓوٞٓبد ك٤ٜب رًش ا٣٥خ ٛزٙ ٫ُٞؽظ٘ب   

 ٝدٝآٚ أُغزٔغ ث٘بء فلبد ًِٜب اُوشث٠ ر١ ٝا٣زبء ٝا٩ؽغبٕ اُؼذٍ اعزٔبػ٤خ فلبد

 ٝأٌُ٘ش اُلؾؾبء ٢ٛٝ ٝرل٤ٌٌٚ اكغبدٙ ٝػ٘بفش ٝصٝاُٚ رخش٣جٚ فلبد ٝرًش ٝاعزٔشاسٙ
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 أُغزٔغ ث٘بء ػ٘بفش. ٝرل٤ٌٌٚ رخش٣جٚ ػٖ ٝا٢ُٜ٘ أُغزٔغ ث٘بء ػ٘بفش ك٤ٜب ارٕ. ٝاُجـ٢

 كشك، ٝاعت اُؼذٍ ٧ٕ ثبُؼذٍ ٝثذأ اُوشث٠ ر١ ٝا٣زبء ٝا٩ؽغبٕ اُؼذٍ: أؽ٤بء ص٬صخ رًش

 ا٥خش٣ٖ، ا٠ُ رؾغٖ إٔ اُؼذٍ كٞم ٝٛٞ ٝك٤ٚ ك٤ٚ ٝا٩ؽغبٕ اُؼذٍ ثٔ٘ضُخ ٤ُظ ٝا٩ؽغبٕ

 ث٘بء كبرٕ. ُِٔغزٔغ ا٠ُٝ٧ اُِج٘خ ٢ٛٝ ا٧كشاد ث٤ٖ اُؼ٬هبد رٔز٤ٖ ٛزٙ اُوشث٠ ر١ ا٣زبء

. اُؼذٍ كٞم ٝٛٞ ٝا٩ؽغبٕ اُؼذٍ. أُغزٔغ ػّٔٞ ا٠ُ ا٠ُٝ٧ اُِج٘خ ٖٓ ٓزٌبَٓ أُغزٔغ

 ٝا٩ؽغبٕ اُؼبدح اؽغبٕ كشد٣ب   ؽ٤ئب   ٣ٌٕٞ هذ ٝا٩ؽغبٕ ؽوٚ ًَ ٣ؤخز إٔ ا٩ٗقبف ٛٞ اُؼذٍ

 َع٤ِّئَخ   َع٤ِّئَخ   َٝعَضاء) اُؼذٍ كٞم ٝٛٞ ا٥خش٣ٖ ا٠ُ ٝا٩ؽغبٕ اُؼَٔ اؽغبٕ ا٥خش٣ٖ، ا٠ُ

َب ْضِٜ  ْٖ ) ػذٍ ٛزا( اُؾٞسٟ( ٓٗ) ِّٓ َٔ أَْفَِؼَ  َػلَب كَ ٖ   ٛه٢َ  ثهبَُّزه٢ اْدكَغْ . )ا٩ؽغبٕ ٖٓ ٛزا( َٝ ( أَْؽَغ

 ٝدٝآٚ أُغزٔغ ثوبء ػ٘بفش رًش ا٥ٕ. اُؼ٬هخ ُزٔز٤ٖ ٝٛزا اُؼطبء ا٣٩زبء. أػ٠ِ ٓشرجخ ٛزٙ

 صْ أُغزٔغ رٜذّ ٛزٙ ٝاُجـ٢ ٝأٌُ٘ش اُلؾؾبء أُغزٔغ رل٤ٌي ػ٘بفش ػٖ ٠ٜٗٝ ٝاعزٔشاسٙ

 ثٚ هللا أٓش ٓب أهبع ٛزا ٣ؼ٢٘ ثبُؼذٍ ٣ؤٓش هللا إ هبٍ ٧ٗٚ ٝاُشعٍٞ ثبهلل ٓئٖٓ أُغزٔغ ٛزا

 ثبُؼذٍ ٣ؤٓش فلبرٚ ٝٛزٙ ٝثبُشعٍٞ ثبهلل ٓئٖٓ أُغزٔغ ٛزا ارٕ اُشعٍٞ هش٣ن ػٖ

 ٠ٜ٘٣ٝ ٝثوبءٙ ٝاعزٔشاسٙ ٝدٝآٚ أُغزٔغ ث٘بء ػ٘بفش ٢ٛ اُز٢ اُوشث٠ ر١ ٝا٣زبء ٝا٩ؽغبٕ

 ٣ؤد ُْ ٝٛذٓٚ أُغزٔغ ٗول ك٢. أُغزٔغ ثوبء ك٢ ًبك٤خ ٛزٙ ٝاُزخش٣ت اُزل٤ٌي ػ٘بفش ػٖ

 ٛٞ اُلؾؾبء أٝعغ، ٝأٌُ٘ش ػبٓخ اُلؾؾبء. اُوشث٠ ر١ ٝا٣زبء ٝا٩ؽغبٕ اُؼذٍ ث٘و٤ل

 ٝٛزٙ اُغ٤ِْ اُؼوَ أٌٗشٙ ٝٓب اُؾشع أٌٗشٙ ٓب ٝأٌُ٘ش ػٔٞٓب   اُؾٜٞاد ارجبع ك٢ ا٩كشاه

 ٓب ٝهذّ اُجـ٢ أخش ا٢ُٜ٘ ٝك٢ اُؼذٍ هذّ ا٧ٓش ك٢. ا٥خش٣ٖ خذاع ٝاُجـ٢ اُلؾؾبء ٖٓ أٝعغ

 اُزشر٤ت ارٕ. اُؼذٍ رؼب٠ُ هللا ػ٘ذ أُؾبعجخ ٓ٘به. اُجـ٢ ك٤ٚ ٣ٝذخَ اُلؾؾبء ٝٛٞ أػْ ٛٞ

٫َ ) اُغ٤ٔغ ٣ؾَٔ ٝاعت كبُؼذٍ ُزارٚ ٓوقٞد َٝ  ْْ  ٌ َّ٘ َٓ ٕ   ٣َْغشه ّ   َؽَ٘آ ْٞ اْ  أ٫ََّ  َػ٠َِ هَ  ُٞ اْ  رَْؼذه  ُٞ َٞ  اْػذه  ٛ 

ٟ أَْهَشة   َٞ زَّْو  .أخشٟ ٓشرجخ ٝا٩ؽغبٕ( أُبئذح( 7) ُِه

 (9ٕ) آ٣خ : 

o ب) ًض٤شح ٓٞامغ ك٢ اُوشإٓ ك٢ ٝسدد ٝرخزِلٕٞ ٣خزِلٕٞ ًِٔخ َٔ َّ ْ   اٗه  ً ٚه  هللّا   ٣َْجِٞ  َّٖ  ثه َ ٤َُ ج٤َِّ٘ َٝ  ْْ  ٌ َُ 

 َّ ْٞ خه  ٣َ َٓ ُْوه٤َب ب ا َٓ  ْْ ٘ز  ٚه  ً  َٕ  كه٤  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ا٫خز٬ف؟ ً ٘ٚ ٓب( اُ٘ؾَ( 9ٕ) رَْخزَِهلٞ 

 أُِّخ أَٛ ث٤ٖ أٝ أُخزِلخ أَُِ ث٤ٖ اُؼو٤ذح أٓش ك٢ ا٫خز٬ف ٛٞ ٛ٘ب ا٫خز٬ف ً٘ٚ   

 .اُٞاؽذح

 (9٘) آ٣خ : 

o ؟ ٤ُٝظ ثبُو٤َِ اُضٖٔ ٝفق د٫ُخ ٓب  (اُ٘ؼ٠ٔ٤ ؽغبّ.د) ثبُجخظ 

 اُؼذٝإ إٔ رُي ٝٓؼ٠٘ ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ هللا ؽن ػٖ ا٬ٌُّ ك٢ ٝسد ؽ٤ضٔب عبء اُو٤َِ اُضٖٔ   

٫َ : ) رؼب٠ُ هبٍ. ه٤َِ صٖٔ كٜٞ ثِؾ ٜٓٔب ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ هللا ؽن ػ٠ِ ٝا َٝ ْٜذه  رَْؾزَش  ه  ثهَؼ ٘ ب هللاَّ َٔ  صَ

ب هَِه٬٤   َٔ َّ ْ٘ذَ  اٗه ه  ػه َٞ  هللاَّ ْْ  َخ٤ْش   ٛ   ٌ َُ  ْٕ ْْ  اه ْ٘ز   ً  َٕ ٞ  ٔ  هللا آ٣بد ػٖ ا٬ٌُّ ٝسد ؽ٤ضٔب( . اُ٘ؾَ( 9٘) رَْؼَِ

 .ه٤َِ كٜٞ اُضٖٔ ًبٕ كؤ٣ب  . ٣وبثَ ٫ ه٤َِ صٖٔ ًِٚ ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ هللا ػٜذ ٝػٖ

 رُي ػٖ ٣ٜ٘بْٛ إٔ آب هذسٙ، ٖٓ ٝر٣ٜٞ٘ب   ُؾؤٗٚ رؾو٤شا   ه٤َِ ثؤٗٚ اُضٖٔ ٝفق آ٣بد رغغ ك٢   

 كزشًٚ ٝاُؾٜبدح اُٞف٤خ هن٤خ ك٢ أٓب. ٣غزؾن ٫ ٓب ٓوبثَ ك٠ رُي كؼِٞا ثؤْٜٗ ُْٜ ٣ضجزٚ أٝ

 أٓب.اُزؾب٣َ ٖٓ ٗٞع ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ٫ ٝؽز٠ ٝأُؼ٣ٞ٘خ أُبد٣خ ا٧ؽ٤بء ًَ ٤ُؾَٔ( صٔ٘ب  ) ٓغ٬ٔ  
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النــحــل ســــورة  

( ثخظ ثضٖٔ. )رارٚ ك٢ ه٤َِ ُٚ ه٤ٔخ ٫ صٖٔ ٛٞ اُز١ اُو٤َِ ٛٞ ٝاُوِخ اُؾ٢ء هذس دٕٝ اُجخظ

 .هذسٙ ٣٘بعت ٫ أ١

 ٓب ثبُجخظ أ س٣ذ ارا ٣ٌٖٔ اُجؼل؟ ثؼنْٜ ٓغ ٝاُو٤َِ ثبُجخظ اُٞفق ٣زؼبٝس إٔ ٣ٌٖٔ أ٫   

 ُزُي ا٣٥بد ثوذس ؽ٢ء ٛ٘بى ٤ُظ. هللا آ٣بد ٓغ ٣غزو٤ْ ٫ٝ ث٤غ، اُز١ اُؾ٢ء هذس ٖٓ ٤ُظ ٛٞ

 .اُوِّخ ا٫ ٣غزو٤ْ ٫

 (91) آ٣خ : 

o ( ْٖ َٓ  ََ ٔه ب َػ ٖ َفبُهؾ  ش   ِّٓ ًَ ْٝ  َر ض٠َ أَ َٞ  أٗ   ٛ َٝ   ٖ ٓه ْئ ْْ  ه٤َِّجَخ   َؽ٤َبح   كََِ٘ ْؾ٤ه٤ََّ٘ٚ   ٓ   َّٜ ََُْ٘غضه٣َ٘ ٖه  أَْعَشْٛ  َٝ  ثهؤَْؽَغ

ب اْ  َٓ بٗٞ  ًَ  َٕ  ِٞ َٔ  اُذ٤ٗب ك٢ أٝ ا٥خشح ك٢ أٝ اُذ٤ٗب ك٢ ه٤جخ ؽ٤بح أُوقٞد َٛ( اُ٘ؾَ( 91) ٣َْؼ

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ٓؼب ؟ ٝا٥خشح

 اُؾ٤بح ٓب ٗلْٜ إٔ ٣غت ٌُٖ ٝا٥خشح اُذ٤ٗب ك٢ ٓطِوخ ٢ٛ هبٍ ٝهغْ اُغ٘خ ؽ٤بح ٢ٛ هبٍ هغْ   

 ٢ٛ اُذ٤ٗب ك٢ اُط٤جخ؟ ثبُؾ٤بح أُوقٞد كٔب م٘ي ك٢ ٣ؼ٤ؼ فبُؾب   ٓئٓ٘ب   رشٟ هذ اُط٤جخ؟

 ث٘لظ ٝهذسٙ هللا هنبء ٣ٝغزوجَ ٝهذسٙ هللا ثونبء ٣شم٠ ٝهذسٙ رؼب٠ُ هللا ثونبء اُشمب

 ٝاعزوجِٚ ٣ٌشٙ ٓٔب ؽ٢ء ػ٤ِٚ ٝهغ ارا. ؽغ٘برٚ هبئٔخ ك٢ ٣ذخَ ٛزا إٔ ػِْ ارا خبفخ سم٤خ

 ٣ؼِْ ٧ٗٚ ٣ٔزؾ٘ٚ إٔ رؼب٠ُ هللا ٣ذػٞ ًبٕ اُ٘بط ٖٓ هغْ ُزا ؽغ٘برٚ هبئٔخ ك٢ ٣ذخَ كٜزا ثقجش

 آزؾ٘ٞا ُٞ إٔ اُ٘بط ٣ز٠٘ٔ أٓٞسا   ا٥خشح ك٢ أُٔزَؾ٤ٖ٘ ٣ٝؼط٢ اُ٘بط ٣ٔزؾٖ رؼب٠ُ هللا ثؤٕ

 كشم سم٤خ ث٘لظ رُي ٝاعزوجبٍ ٝهذسٙ هللا ثونبء اُشمب اُؾبُخ ٛزٙ كل٢. ًِٜب ؽ٤برْٜ ك٢

 هِوب   ٣ٌٕٞ ثبهلل ٣ئٖٓ ٫ اُز١ ا٥خش ػٖ

 ٛٞ ثبهلل ٣ئٖٓ اُز١ ا٣٩ٔبٕ، ٖٓ ٓؾزوخ ٝا٧ٖٓ اُ٘لغ٢ ا٧ٖٓ ٖٓ ٛٞ اُز١ ا٣٩ٔبٕ ٛٞ صْ   

 ُٞ. اُوِن ٗز٤غخ ٢ٛ اُ٘لغ٤خ ا٧ٓشاك ٖٓ ًٝض٤ش اهٔئ٘بٕ ك٢ ٛٞ ثَ هِوب   ٤ُظ ٗلغ٢ أٖٓ ك٢

 ٣ق٤جٚ إٔ ثذ ٫ ا٩ٗغبٕ ٧ٕ. ٝا٥خشح اُذ٤ٗب ك٢ ه٤جخ ؽ٤بح عزٌٕٞ اُٞاعؼخ اُذ٫ُخ ثٜزٙ أخزٗب

 ٝا٥خش ؽغ٘برٚ ٤ٓضإ ك٢ ُٚ رؼب٠ُ ٝع٤ٌزجٚ سم٤خ ث٘لظ ع٤غزوجِٚ ٓئٓ٘ب   ًبٕ كبرا ؽ٢ء

 ٝا٥خشح اُذ٤ٗب ك٢ ه٤جخ ؽ٤بح عزٌٕٞ أُؼ٠٘ ٛزا ك٢ أخزٗبٛب ارا. ك٤وِن ٝؽذح ثوِن ٣غزوجِٚ

 . اُغ٘خ ك٢ ه٤جخ ٝؽ٤بح

 .سصم ٝأُؼ٤ؾخ ػبٓخ اُؾ٤بح إٔ ٝأُؼ٤ؾخ اُؾ٤بح ث٤ٖ اُلشم

o ُٞ ٝعٚ ٛ٘بُي ٣ٌٕٞ َٛ أ٣نب   ثبُذ٤ٗب ٓزؼِوخ اُن٘ي ٝأُؼ٤ؾخ ثبُذ٤ٗب ٓزؼِوخ (كِ٘ؾ٤٤٘ٚ) إٔ هِ٘ب 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) أٌُِبد؟ ث٤ٖ اعزؼٔبٍ ػّٔٞ أٝ خقٞف٤خ

َٝ ) ُِٜذٟ اُؾ٤بح ٣غزؼَٔ رؼب٠ُ هللا ٧ٕ ػبٓخ ٛزٙ( كِ٘ؾ٤٤٘ٚ)    ٖ أَ َٓ  َٕ ب ٤ْز ب ًَ ( ٕٕٔ) كَؤَْؽ٤َْ٤َ٘بٙ   َٓ

ْٖ ) هبٍ ٝاٗٔب ثٚ ٣ؼبػ ٓب ا٥ٕ ٣زًش ُْ ٛٞ( ا٧ٗؼبّ َٓ  ََ ٔه ب َػ ٖ َفبُهؾ  ش   ِّٓ ًَ ْٝ  َر ض٠َ أَ َٞ  أٗ   ٛ َٝ 

  ٖ ٓه ْئ  اُط٤جخ ُِؾ٤بح ؽشه ٛزا ًٝؤٕ ٝا٫هٔئ٘بٕ اُ٘لغ٢ ا٧ٖٓ ٖٓ اؽزوبهب   ا٣٩ٔبٕ ؽز٠( ٓ 

 ك٢ ُٚ ع٤ؾقَ ثٔب اُزؤصش ؽذ٣ذ ٫ٝ هِوب   ٣ٌٕٞ ٫ ٝا٥خشح اُذ٤ٗب ك٢ اُقبُؼ ٝاُؼَٔ ا٣٩ٔبٕ

 ٝهذسٙ هللا ثونبء سام٤ب   ٓئٓ٘ب   ًبٕ كبرا اُ٘لغ٤خ ا٧ٓشاك ٖٓ ًض٤ش عجت ٝاُوِن أُغزوجَ

 ٤ًق أؽذْٛ ػٖ ٗغؤٍ ػ٘ذٓب اُطج٤ؼ٢ ٬ًٓ٘ب ك٢. ٝٛبدئخ آٓ٘خ ٓغزوشح ه٤جخ ؽ٤برٚ عزٌٕٞ

 .ثبُؾ٤ٞإ خبفخ أُؼ٤ؾخ ٧ٕ كوو ٣ٝؾشة ٣ؤًَ رؼ٢٘ خطؤ ٛزا ػب٣ؼ ك٤وٍٞ ؽبُٚ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 آ٣خ (ٖٔٓ) : 

o د٤َُ ػ٘ذى: كوبٍ ٗؼْ: ا٧ػشاث٢ هبٍ هللا؟ رؼجذ أٗذ: هبٍ ٣ق٢ِ أػشاث٤ب   ٝعذ اُل٬علخ أؽذ 

 أٓب: هبٍ د٤َُ؟ ػٖ أثؾش ُٔبرا:  كوبٍ إٌُٞ ك٢ ا٧ػشاث٢ ك٘ظش رؼجذٙ؟ ؽز٠ هللا ٝعٞد ػ٠ِ

. د٤َُ ٓئخ ػٖ كزّؾذ ؽي ٓئخ هِجي ك٢ ٧ٕ: ا٧ػشاث٢ كوبٍ هللا ٝعٞد ػ٠ِ د٤َُ ٓئخ كؼ٘ذ١ أٗب

 إٔ ػ٘ذْٛ ا٩ع٬ّ ٢ٜ٘٣ ًبٕ اُز٣ٖ اُلقؾبء اُؼشة اُوشإٓ ٛزا. هللا ا٫ اُٚ ٫ ٣وٍٞ إٌُٞ ٛزا

َُوَذْ ) ُـزْٜ ك٢ خطؤ ٣غذٝا َٝ   ْ ْْ  َْٗؼَِ  َّٜ َٕ  أَٗ  ُٞ ب ٣َوٞ  َٔ َّ ٚ   اٗه  ٔ ٕ   ثََؾش   ٣ َؼِِّ َٕ  اَُّزه١ ُهَغب ذ ٝ ِْؾه ٚه  ٣  ٤َْ ٢   اُه ٔه  أَْػَغ

ََٛزا َٝ   ٕ ٖ   َػَشثه٢   ُهَغب جه٤  ٫ ٖٓٔ ٧ث٘بئ٘ب رًش ٛزا. أػغ٢ٔ ٫ ٣وُٕٞٞ ًبٗٞا( اُ٘ؾَ( ٖٓٔ) ٓ 

 .اُؼشث٤خ اُِـخ ك٢ ٣زؼٔن

 (9ٓٔ)آ٣خ : 

o ٫َ )ث٤ٖ اُوشآ٤ٗخ اُلبفِخ اخز٬ف د٫ُخ ٓب  َّ ْْ  َعَش  َّٜ َشحه  كه٢ أَٗ ْ   ا٥خه  ٛ  َٕ ٝ  ٫َ ( )ٛٞد( ٕٕ) ا٧َْخَغش 

 َّ ْْ  َعَش  َّٜ َشحه  كه٢ أَٗ ْ   ا٥خه  ٛ  َٕ شٝ َُْخبعه  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟( اُ٘ؾَ( 9ٓٔ) ا

 هللا عج٤َ ػٖ فذٝا ك٤ٖٔ ٢ٛ ا٧خغشٕٝ ك٤ٜب رًش اُز٢ ٛٞد آ٣خ. خغبسح أؽذ ا٧خغشٕٝ   

َٖ ) هبٍ ٛٞد ك٢. ؿ٤شٙ ٣قذ ُْٝ ٛٞ فذ ك٤ٖٔ ك٢ٜ اُ٘ؾَ آ٣خ أٓب ؿ٤شْٛ ٝفذٝا ٣ َٕ  اَُّزه ٝ ذُّ  ٣َق 

 ْٖ َه  َػ ه  َعجه٤ ََٜٞٗب هللاَّ ـ  ٣َْج ب َٝ ع  َٞ ْْ  ػه  ٛ َشحه  َٝ ْْ  ثهب٥َْخه  ٛ  َٕ ٝ بكهش  َُئهيَ ( 9ٔ) ًَ ْْ  أٝ  ا َُ  ٞٗٞ ٌ َ٣  َٖ ٣ ضه ْؼغه  كه٢ ٓ 

ب ا٧َْْسكه  َٓ َٝ  َٕ ب ًَ  ْْ  َُٜ  ْٖ ٕه  ٓه ه  د ٝ ْٖ  هللاَّ ُه٤َبءَ  ٓه ْٝ ْ   ٣ َنبَػق   أَ َُْؼَزاة   َُٜ  ب ا ا َٓ بٗٞ  ًَ  َٕ ٞ ٤ؼ  غَ  ٣َْغزَطه ْٔ  اُغَّ

ب َٓ ا َٝ بٗٞ  ًَ  َٕ ٝ ش  َُئهيَ ( ٕٓ) ٣ ْجقه َٖ  أٝ  ٣ ٝا اَُّزه ش  ْْ  َخغه ْٗل َغٜ  ََّ  أَ َم َٝ  ْْ  ْٜ٘ ب َػ ا َٓ بٗٞ  ًَ  َٕ ٝ  ٫َ ( ٕٔ) ٣َْلزَش 

 َّ ْْ  َعَش  َّٜ َشحه  كه٢ أَٗ ْ   ا٥َْخه  ٛ  َٕ ٝ ْ   َرُهيَ ) هبٍ اُ٘ؾَ ك٢(( ٕٕ) ا٧َْْخَغش   َّٜ ا ثهؤَٗ َُْؾ٤َبحَ  اْعزََؾجُّٞ ٤َْٗب ا  اُذُّ

َشحه  َػ٠َِ َّٕ  ا٥َْخه أَ َٝ  َ ْٜذه١ ٫َ  هللاَّ َ٣  َّ ْٞ ُْوَ َٖ  ا ٣ بكهشه ٌَ ُْ َُئهيَ ( 1ٓٔ) ا َٖ  أٝ  ٣ ْْ  َػ٠َِ هللاَّ   هَجَغَ  اَُّزه ٜه ثه  ٞ  هِ 

 ْْ ٜه ؼه ْٔ َع َٝ  ْْ ٛه أَْثَقبسه َُئهيَ  َٝ أٝ  َٝ   ْ  ٛ  َٕ  ٞ بكِه ـَ ُْ َّ  ٫َ ( 7ٓٔ) ا ْْ  َعَش  َّٜ َشحه  كه٢ أَٗ ْ   ا٥َْخه  ٛ  َٕ ٝ ش  َُْخبعه  ا

 ٣جـٜٞٗب هللا، عج٤َ ػٖ ٣قذٕٝ ٛٞد ك٢ هبٍ اُ٘ؾَ ك٢ ٝٓب ٛٞد ك٢ ٓب ُخق٘ب ُٞ(( 9ٓٔ)

 اُؼزاة، ُْٜ ٣نبػق أ٤ُٝبء، ٖٓ هللا دٕٝ ٖٓ ُْٜ ًبٕ ٓب ًبكشٕٝ، ْٛ ثب٥خشح ْٝٛ ػٞعب ،

 اعزؾجٞا هبٍ اُ٘ؾَ ك٢ هللا، ػ٠ِ ٣لزشٕٝ ٣جقشٕٝ، ًبٗٞا ٓب اُغٔغ، ٣غزط٤ؼٕٞ ًبٗٞا ٓب

 رًش ٛٞد كجغٞسح. ٝأثقبسْٛ هِٞثْٜ ػ٠ِ هللا هجغ ٣ٜذ١، ٫ هللا إ ا٥خشح، ػ٠ِ اُذ٤ٗب اُؾ٤بح

 ٓغ ٝاُخبعشٕٝ أُؼبف٢ ٖٓ اٌُض٤ش ٓغ ا٧خغشٕٝ كبعزؼَٔ اُ٘ؾَ عٞسح ٖٓ أًضش ٓؼبف٢

 .ا٧هَ أُؼبف٢

 

 العملٍت: الىصبٌب

 أُئٖٓ ػٖ ثجؼ٤ذ ٤ُظ كبُ٘لبم أُ٘بكو٤ٖ فلبد ٖٓ أٜٗب ٣ٌل٢ ا٣٧ٔبٕ ٗول ٖٓ اؽزس١ ثبُؼٜذ اُٞكبء 

؟ أُ٘بكو٤ٖ ٓغ اع٢ٔ ٣َٝٛغؤُٚ  عِْ ٝ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُ٘ج٢ عش قبؽتث ٣ِؾن ًبٕ اُخطبة ثٖ ػٔش

 . اُ٘لبم ٖٓ ٗلغٚ ػ٠ِ خؾ٢ ثبُغ٘خ أُجؾش٣ٖ ٖٓ اُخطبة ثٖ ػٔش ٝٛٞ ٛزا ،٫ ُٚ هبٍ ؽز٠ ثٚ ٔبصاٍك

 اُذ٤ٗب ك٢ اعزٔزؼ٢ ارا ا٥خشح ػٖ رـل٤ِٖ رغؼِي ٝ ٓ٘وطؼخ ُزرٜب ٝ صائِخ ٧ٜٗب اُذ٤ٗب ك٢ اصٛذ١ ٝ 

 ا٥خشح ػٖ رؤخشر٢ ًِٔب اُذ٤ٗب ٖٓ روذٓز٢ ًِٔب ٧ٗي رـل٤ِٖ رغؼِي ٝسائٜب سًنز٢ ٝ ُٜب ٢اهٔؤ٤ٗز

 . اُ٘بط ٣ؾجي اُ٘بط ػ٘ذ ك٤ٔب اصٛذ١ ٝ هللا ٣ؾجي اُذ٤ٗب ك٢ اصٛذ١
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النــحــل ســــورة  

 أرْ ٝ ؽبٍ أؽغٖ ػ٠ِ اُؼَٔ رؤد٣خ ٛٞ ا٩ؽغبٕٝ أرٜٔب ٝ أُشارت أػ٠ِ ٧ٗٚ ا٩ؽغبٕ ا٠ُ دائٔب اعؼ٢ 

 ع٤ٔغ ك٢ ا٩ؽغبٕ اهِج٢ ٝ اعزٜذ١. ٣شاى كبٗٚ رشاٙ رٌٖ ُْ كبٕ رشاٙ ًؤٗي هللا رؼجذ إٔ كب٩ؽغبٕ ٝعٚ

 . اُؼظ٤ْ ثب٧عش رلٞص١ ؽز٠ أػٔبُي

 ٍع٤ٔغ ٝث٤ٖ أث٘بئي ث٤ٖ اػذ٢ُ ٝ ثؼوِي ثَ ثؼٞاهلي رؾ٢ٌٔ ٫ ٝ أؽٌبٓي ك٢ دائٔب أٗقل٢ اُؼذ ٖٓ 

  .٣ذ٣ي رؾذ ْٛ

 صْ ا٤ُٜٔب أؽغ٢٘ ٝ ٝاُذ٣ي ثش١ ٝاُذ٣ي ُي اُ٘بط كؤهشة ٓٞهؼٚ ٝ ؽبُٚ ٣٘بعت ثٔب ًَ أهبسثي ف٢ِ 

 ٣ؾزبط ؽذْٛأ ٝ ٝؽ٤ذ ٧ٗٚ ص٣بسح ا٠ُ ٣ؾزبط اؽذْٛ ٝ ٓبٍ ا٠ُ ٣ؾزبط ا٧هبسة كؤؽذ كب٧هشة ا٧هشة

 .ؽبُٚ ٝثؾغت ٣ؾزبط ثٔب ًَ كق٤ِْٜ ٓغزؾل٠ ك٢ ٓشاكوخ ا٠ُ
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 (127( إلى اٌَت )111مه اٌَت ): الخبمسالمقطع 

 :للمقطع التفسٍر المىضىعً

 ( مشة9ٔٔ – ٕٔٔا٣٥بد ) اُضبُش. أُوطغ ك٢ أُزًٞسح ٨ُٓضِخ رزٔٚ ٓض٬ هللا  

 ( 7ٕٔ – ٕٓٔا٣٥بد )ٝأعب٤ُجٜب اُذػٞح أ٤ٔٛخ. 

 

 :فىائد وأسئلت تدبرٌت

 اُو٤بٓخ؟ ٣ّٞ ا٧ٗلظ ؽبٍ ٓب   

 ٗلغ٢:  ٣وٍٞ ًَ( ٣ظِٕٔٞ ٫ ْٝٛ ػِٔذ ٓب ٗلظ ًَ رٞك٠ ٝ ٗلغٜبػٖ  رغبدٍ ٗلظ ًَ رؤر٢ ٣ّٞ)    

 . اُخ٤ش ٖٓ رسح ٓضوبٍ ؽقٍٞ ٠ُا اُؼجذ ٣لزوش ا٤ُّٞ رُي كل٢ ٗلغٚ عٟٞ ٣ٜٔٚ ٫ ٗلغ٢

  (ػِٔذ ٓب ٗلظ ًَ ٝرٞك٠ )ٖٓ ؽش أٝ خ٤ش  

  (ْٛٝ ٣ظِٕٔٞ ٫ )ؽغبثْٜ ٖٓ ٣٘وـ ٫ٝ ع٤ئبرْٜ ك٢ ٣ضداد ك٬. 

 هللا؟ مشة اُز١ أُضَ ٛٞ ٓب   

 هللا ثؤٗؼْ كٌلشد ٌٓبٕ ًَ ٖٓ سؿذا سصهٜب ٣ؤر٤ٜب ٓطٔئ٘خ ءآ٘خ ًبٗذ هش٣خ ٓض٬ هللا ٝمشة) 

 (  ٣ق٘ؼٕٞ اًبٗٞ ثٔب ٝاُخٞف اُغٞع ُجبط هللا كؤراهبٛب

 اُغ٬ٜء اُغبِٛخ ٝرؾزشٜٓب اؽذ ك٤ٜب ٣ٜبط ٫ ٓطٔئ٘خ آٓ٘خ ًبٗذ اُز٢ أٌُشٓخ ٌٓخ ٢ٛ اُوش٣خ ٝٛزٙ   

 ُْ ٓب ّاُزب ا٧ٖٓ ٖٓ ُٜب كؾقَ ك٤ْٜ اُؾ٤ٔخ ؽذح ٓغ ٤ٜ٣غٚ ك٬ أخ٤ٚ ٝ أث٤ٚ هبرَ ٣غذ اؽذْٛ إ ؽز٠

 اُشصم ُٜب هللا ٣غش ٌُٖٝ ؽغش ٫ٝ صسع ك٤ٜب ٤ُظ ثِذح ًبٗذ اُٞاعغ اُشصم ًٝزُي ُغٞاٛب ٣ؾقَ

 ٣ٜٝ٘بْٛ ا٧ٓٞس أًَٔ ا٠ُ ٣ذػْٞٛ فذهٚ ٝ أٓبٗزٚ ٣ؼشكٕٞ ْٜٓ٘ سعٍٞ كغبئْٜ ٌٓبٕ ًَ ٖٓ ٣ؤر٤ٜب

 اُغٞع ُجبط أُجغْٜ ٝ ك٤ٚ ًبٗٞا ٓب مذ هللا كؤراهْٜ ػ٤ِْٜ هللا ث٘ؼٔخ ًلشٝا ٝ كٌزثٞٙ اُغ٤ئخ ا٧ٓٞس ػٖ

 . ؽٌشْٛ ػذّ ٝ ًلشْٛ ثغجت رُي ٝ ا٧ٖٓ مذ ٛٞ اُز١ اُخٞف ٝ اُشؿذ مذ ٛٞ اُز١

 ٣ؤًِٞٙ؟ إٔ ػجبدح  هللا أٓش ٓب ثٚ هللا ٝفق اُز١ اُٞفل٤ٖ ٛٞ ٓب   

 ثؤًَ ػجبدٙ رؼب٠ُ ٣ؤٓش( رؼجذٕٝ ا٣بٙ ً٘زْ إ هللا ٗؼٔذ اؽٌشٝا ٝ ه٤جب ؽ٫٬ هللا سصهٌْ ٓٔب كٌِٞا)    

 ثٜز٣ٖ ٓزقلخ ًٜٞٗب ؽبُخ أ١( ه٤جب ؽ٫٬)  ؿ٤شٛب ٝ اُضٔبس ٝ اُؾجٞة ٝ اُؾ٤ٞاٗبد ٖٓ هللا سصهْٜ ٓب

 ؿ٤ش ٖٓ ٌُْ هللا خِن ثٔب كزٔزؼٞا ٝٗؾٞٙ ؿقت ػٖ أصشا أٝ هللا ؽشّ ٓٔب رٌٕٞ ٫ ثؾ٤ش اُٞفل٤ٖ

 . رؼذ ٫ٝ اعشاف

 اُشصم؟ ٛزا ٗؾٞ ٝاعج٘ب ٛٞ ٓب   

 إ. ) هللا هبػخ ك٢ فشكٜب ٝ ثٜب هللا ػ٠ِ اُض٘بء ٝ ثبُوِت ثٜب ػزشافثب٩( هللا ٗؼٔذ اؽٌشٝا ٝ)    

 . اُ٘ؼْ ر٘غٞا ٫ ٝ ا٣بٙ ا٫ رؾٌشٝا ك٬ اُؼجبدح ُٚ ٓخِق٤ٖ ً٘زْ إ( رؼجذٕٝ ا٣بٙ ً٘زْ

 أُؾشٓبد؟ ٖٓ هللا ؽشّ ٓبرا   

 ؿ٤ش ػ٠ِ ٓٞرٚ ًبٕ ٓب ًَ رُي ك٢ ٣ٝذخَ( ا٤ُٔزخ)  ٓضَ أُؾشٓخ ا٧ؽ٤بء( ػ٤ٌِْ ؽشّ اٗٔب)    

 ك٢ ٣جو٠ ٓب ٝ أُغلٞػ اُذّ( ٝاُذّ. ) اُغٔي ٝ اُغشاء ٤ٓزخ رُي ٖٓ ٣غزض٠٘ ٝ ٓؾشٝػٚ هش٣وخ
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 ع٤ٔغ ٝ ؽؾٔٚ ٝ ُِؾٔٚ ؽبَٓ ٝرُي ٝخجضٚ ُوذسارٚ( اُخ٘ض٣ش ُٝؾْ) ، ٣نش ك٬ اُِؾْ ٝ اُؼشٝم

َّ  ٝٓب)  .أعضائٚ  . ؽشى ٧ٗٚ ٝٗؾٞٛب اُوجٞس ٝ ٨ُف٘بّ ٣زثؼ ًبُز١( ثٚ هللا ُـ٤ش أٛ

 ؟اُغبثوخ أُؾشٓبد ع٤ٔغ ك٢ أُؾزشى اُؼبَٓ ٓب   

 .  ػ٘ٚ هللا ٠ٜ٘٣ ٓب ع٤ٔغ ا٩ر٤بٕ ػ٠ِ مشس ك٤ٜب ع٤ٔؼٜب   

  (ٖٔامطش ك )ع٘بػ ك٬ ٣ِٜي ٝ مشس ٣ق٤جٚ إٔ ٓ٘ٚ ٣ؤًَ ُْ إ ٝخبف أُؾشٓبد ٖٓ ؽ٢ء ا٠ُ 

 اُؾشاّ ا٠ُ اُؾ٬ٍ ٓزؼذ ٫ٝ ٓنطش ؿ٤ش ٝٛٞ أُؾشّ ٣ؤًَ ُْ ارا أ١ ػبد٣ب أٝ ثبؿ٤ب ٣ٌٖ ُْ ارا ػ٤ِٚ

 . أُجبؽبد ٖٓ هللا ؽشٓٚ اُز١ كٜزا اُنشٝسح هذس ػ٠ِ صاد ُٔب ٓزغبٝص أٝ

  (ؽشاّ ٝٛزا ؽ٬ٍ ٛزا اٌُزة أُغ٘زٌْ رقق ُٔب روُٞٞا ٫ٝ )أٗلغٌْ رِوبء ٖٓ رؾِِٞا ٝ رٔشدٝا ٫ أ١ 

 . هللا ػ٠ِ اكزشاء ٝ ًزثب

  (٣لِؾٕٞ ٫ اٌُزة هللا ػ٠ِ ٣لزشٕٝ اُز٣ٖ إ اٌُزة هللا ػ٠ِ ُزلزشٝا  ) 

( ه٤َِ ٓزبع)  كبٗٚ اُذ٤ٗب ك٢ رٔزؼٞا إ ٝ خض٣ْٜ هللا ٣ظٜش إٔ ثذ ٫ ٝ ا٥خشح ك٢ ٫ ٝ اُذ٤ٗب ك٢ ٫   

 .اُ٘بس ا٠ُ ٝٓق٤شْٛ

 ػجبدح؟ هللا ؽش ثٔبرا  

 ُـلٞس ثؼذٛب ٖٓ سثي إ ٝأفِؾٞا رُي ثؼذ ٖٓ ربثٞا صْ ثغٜبُخ اُغٞء ػِٔٞا ُِز٣ٖ سثي إ صْ)    

 ٗٚأ ثغٜبُخ عٞءا ػَٔ ٖٓ إٔ كؤخجش ا٩ٗبثخ ا٠ُ ُْٜ دػٞح ٝ اُزٞثخ ػ٠ِ ُؼجبدٙ ٓ٘ٚ ؽل ٝٛزا( سؽ٤ْ

٣شؽٔٚ  ٝ ُٚ ٣ـلش هللا كبٕ ُِزٗت ٣ؼٞد ٫ إٔ هشس ٝ أفِؼ ٝ اُزٗت كبسم كبرا ٗؼٔٚ ٖٓ ٣٘وـ إٔ ٫ثذ

 . ٜٓ٘ب أػ٠ِ أٝ ا٠ُٝ٧ ؽبُزٚ ا٠ُ ٣شعؼٚ ٝ رٞثزٚ ٣زوجَٝ

 ؟ًبِٓخ ٝ ػب٤ُخ َئثلنب ٝخقٚ خ٤ِِٚ ثٚ هللا كنَ ثٔبرا  

 ٓخِقب سثٚ ُطبػخ ٓذ٣ٔب( هلل هبٗزب) ٜٓزذ٣ب ٛبد٣ب اُخ٤ش ُخقبٍ عبٓؼب آبٓب( أٓخ ًبٕ اثشا٤ْٛ إ)    

 ٖٓ ٣ي ُْٝ)  عٞاٙ ػٖٔ ٓؼشمب اُؼجٞد٣خ ٝ ا٩ٗبثخ ٝ ثبُٔؾجخ هللا ػ٠ِ ٓوج٬( ؽ٤٘لب) اُذ٣ٖ ُٚ

 هللا ربٙآ أ١( ٧ٗؼٔٚ ؽبًشا)  اُؾ٘لبء أُٞؽذ٣ٖ آبّ ٧ٗٚ أؽٞاُٚ ع٤ٔغ ٝ ػِٔٚ ٝ هُٞٚ ك٢( أُؾش٤ًٖ

 ثؾٌشٛب كوبّ ثبه٘ٚ ٝ ظبٛشٙ ث٘ؼْ ػ٤ِٚ أٗؼْ ٝ ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ك٢

 ؟اُلبمِخ اُخقبٍ ٛزٙ ٗز٤غخ ٓب   

 فشاه ا٠ُ ٝٛذاٙ)   .أُوشث٤ٖ ػجبدٙ ٝخ٤بس خِوٚ فلٞح ٖٓ عؼِٚ ٝ ثخِزٚ اخزقٚ ٝ(  اعزجبٙ)    

 ٝصٝعخ ٝاعؼب سصهب( ؽغ٘خ اُذ٤ٗب ك٢ ٝار٤٘بٙ)  ؿ٤شٙ ػ٠ِ آصشٙ ٝ ثبُؾن كؼِْ ػِٔٚ ٝ ػِٔٚ ك٢( ٓغزو٤ْ

 ٝ اُؼب٤ُخ أُ٘بصٍ ُْٜ اُز٣ٖ( اُقبُؾ٤ٖ ُٖٔ ا٥خشح ك٢ ٝاٗٚ) ٓشم٤ٚ أخ٬هب ٝ فبُؾخ رسح ٝ ؽغ٘بء

 . رؼب٠ُ هللا ٖٓ اُؼظ٤ْ اُوشة

 كنبئِٚ؟ أػظْ ٢ٛ ٓب  

 ٗز٤غخ. ٝأٓزٚ ٛٞ ثٚ ٣وزذ١ ٝ اثشا٤ْٛ ِٓخ ٣زجغ إٔ اُخِن ُغ٤ذ أٝؽ٠ هللا إٔ كنبئِٚ ْأػظ ٖٝٓ   

 اخزِلٞا اُز٣ٖ ػ٠ِ اُغجذ عؼَ اٗٔب)  ٣ؼظٔٞٗٚ ٝ ٣ؾزشٓٞٗٚ ٣ٞٓب ُٚ عؼَ اُ٘قبسٟ ٝ ا٤ُٜٞد اخز٬ف

( ك٤ٚ اخزِلٞا اُز٣ٖ ػ٠ِ)  كشمب أ١( اُغجذ عؼَ اٗٔب( ) اُو٤بٓخ ٣ّٞ ث٤ْٜ٘ ٤ُؾٌْ سثي إ ٝ ك٤ٚ

 ٝ اؽزشآٚ اُغجذ ك٢ ػ٤ِْٜ ٣غ٤ت ٫ٕ عججب اخز٬كْٜ كقبس ا٤ُٜٞد ْٛ ٝ اُغٔؼخ ٣ّٞ ػٖ... ؽ٤ش

 . ا٤ُٚ ا٧ٓخ ٛزٙ هللا ٛذٟ اُز١ اُغٔؼخ ٤ُّٞ خ٤اُؾو٤و كب٧كن٤ِخ ا٫ ٝ رؼظ٤ٔٚ
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  (ٕ٣خزلٕٞ ك٤ٚ ًبٗٞا ك٤ٔب اُو٤بٓخ ٣ّٞ ث٤ْٜ٘ ٤ُؾٌْ سثي ا ) 

 . اُؼوبة اعزؾن ٖٓٔ ُِضٞاة أُغزؾن ٝ أُجطَ ٖٓ أُؾون ُْٜ ك٤ج٤ٖ

 هللا؟ ا٠ُ اُذػٞح ٢ٛ ٓب   

 ُِخِن دػبإى ٤ٌُٖ( أؽغٖ ٢ٛ ثبُز٢ عبدُْٜ ٝ اُؾغ٘خ أُٞػظخ ٝ ثبُؾٌٔخ سثي عج٤َ ا٠ُ ادع)    

 أ١( ثبُؾٌٔخ)  اُقبُؼ اُؼَٔ ٝ اُ٘بكغ اُؼِْ ػ٠ِ أُؾزَٔ أُغزو٤ْ سثي عج٤َ ا٠ُ ًلبسْٛ ٝ ٓغِْٜٔ

 . كٜٔٚ ٝ ؽبُٚ ؽغت ػ٠ِ أؽذ ًَ

 ؟! اُؾٌْ رٌٕٞ ٤ًق  

 اُلْٜ ٝ ا٧رٛبٕ ا٠ُ ا٧هشة ٝ ا٧ْٛ صْ كب٧ْٛ ثب٧ْٛ اُجذاءح ٝ ثبُغَٜ ٫ ثبُؼِْ اُذػٞح اُؾٌٔخ ٖٝٓ   

 . ا٤ُِٖ ٝ ثبُشكن ٝ أرْ هجُٞٚ ٣ٌٕٞ ثٔب ٝ

 ٕ٣٘زوَ؟ رآب ٠ُـ اك ثبُؾٌٔخ ٣٘وبد ُْ كب   

 ثبُزشػ٤ت أُوشٕٝ ا٢ُٜ٘ ٝ ا٧ٓش ٝٛٞ اُؾغ٘خ ثبُٔٞػظخ ثبُذػٞح ٓؼٚ ك٤٘وَ ا٫ ٝ ثبُؾٌٔخ اٗوبد كبٕ   

 آب ٝ. رؼذادٛب ٝ أُنبس ٖٓ ٝاُ٘ٞا٢ٛ رؼذادٛب ٝ أُقبُؼ ٖٓ ا٧ٝآش ػ٤ِٚ ٣ؾزَٔ ثٔب آب اُزش٤ٛت ٝ

 ٝ اُؼبعَ اُضٞاة ٖٓ ُِطبئؼ٤ٖ هللا أػذٙ ٓب ثزًش آب ٝ ثٚ ٣وْ ُْ ٖٓ خاٛبٗ ٝ هللا ثذ٣ٖ هبّ ٖٓ أًشّ ثزس

 . ٝا٥عَ اُؼبعَ اُؼوبة ٖٓ ُِؼبف٤ٖ أػذٙ ٝٓب ا٧عَ

 أؽغٖ؟ ٢ٛ ثبُز٢ أُغبدُخ رٌٕٞ ٓز٠   

 ٢ٛ ٝ أؽغٖ ٢ٛ ثبُز٢ ك٤غبدٍ ثبهَ ا٠ُ داػ٤خ ًبٕ أٝ ؽن ػ٤ِٚ ٛٞ ٓب إٔ ٣ضػْ أُذػٞ ًبٕ إ   

 . ٫عزغبثزٚ ادػ٠ رٌٕٞ اُز٢ اُطشف

 ٍرئد١ ٫ إٔ ٝ أُوقٞد ؽقٍٞ ا٠ُ أهشة كبٗٚ ٣ؼزوذٛب ًبٕ اُز٢ ثب٧دُخ ػ٤ِٚ ا٫ؽزغبط:  رُي ٓضب 

 ٛذا٣خ ٜٓ٘ب اُوقذ ٣ٌٕٞ ثَ ٜٓ٘ب اُلبئذح رؾقَ ٫ ٝ ثٔوقٞدٛب رزٛت ٓؾبرٔٚ أٝ خقبّ ا٠ُ أُغبدُخ

 .  اُخِن

  (ٕعج٤ِٚ ػٖ مَ ٖٔث أػِْ ٛٞ سثي ا )ِْػ٠ِ أُزشرجخ أػٔبُٚ ػِْ ٝ اُن٬ٍ ا٠ُ أداٙ اُز١ اُغجت ػ 

 . ػ٤ِٜب ع٤غبص٣ٚ ٝ م٬ُزٚ

  (ٞٛٝ ِْثبُٜٔزذ٣ٖ أػ )ِْكٜذاْٛ ُِٜذا٣خ ٣قِؾٕٞ أْٜٗ ػ . 

 اُـ٤ش؟ اعبءح ك٢ ا٩ؽغبٕ ٝ اُؼذٍ اعزخذّ ٤ًٝق اُقجش؟ ٖٓ ا٩عبءح ٓوبثِخ رٌٕٞ ٤ًق  

 إ ٝ)  رؼب٠ُ ٣وٍٞ( ُِقبثش٣ٖ خ٤ش ُٜٞ فجشرْ ُئٖ ٝ ثٚ ػوجزْ ٓب ثٔضَ كؼبهجٞا زْػبهج إ ٝ)    

 أعشاٙ ٓب ػ٠ِ ٌْٓ٘ ص٣بدح ؿ٤ش ٖٓ( ثٚ زْجػٞه ٓب ثٔضَ كؼبهجٞا)  اُلؼَ ٝ ثبُوٍٞ ا٤ٌُْ أعبء ٖٓ( زْػبهج

 ػ٘ذ ٝٓب ا٩عبءح ٖٓ( ُِقبثش٣ٖ خ٤ش ُٜٞ)  عشٓٚ ػٖ ػلٞرْ ٝ أُؼبهجخ ػٖ(  فجشرْ ُٝئٖ)  ٓؼٌْ

 ( هللا ػ٠ِ كؤعشٙ أفِؼ ٝ ػلب كٖٔ)  رؼب٠ُ هبٍ ًٔب ػبك٤خ أؽغٖ ٝ ٌُْ خ٤ش هللا

 سعُٞٚ؟ أٓش ثٔبرا  

 ػ٠ِ ا٫رٌبٍ ػذّ ٝ رُي ػ٠ِ ثبهلل ا٫عزؼبٗخ ٝ ثبهلل اُؾِق اُذػٞح ػ٠ِ ثبُقجش سعُٞٚ أٓش   

 رش كِْ دػٞرْٜ ارا( ػ٤ِٚ رؾضٕ ٫ٝ) ، ٣ضجزي ٝ ٣ـ٤٘ي اُز١ ٛٞ( ثبهلل ا٫ فجشى ٝٓب ٝافجش)،اُ٘لظ

 ٖٓ أٗذ ٝ ا٤ُْٜ ػبئذ ٌٓشْٛ كبٕ( ٣ٌٔشٕٝ ٓٔب. ) ؽ٤ئب ػ٤ِي ٣غذ١ ٫ اُؾضٕ كبٕ ُذػٞري هج٫ٞ ْٜٓ٘

 ػجبدح ك٢ أؽغ٘ٞا اُز٣ٖ ْٛ ٝ رغذ٣ذٙ ٝ رٞك٤وٚ ٝ ثؼٞٗٚ اأُؾغ٤ٖ٘ أُزو٤ٖ ٓغ هللا ٝ أُؾغ٤ٖ٘ أُزو٤ٖ
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النــحــل ســــورة  

 اُ٘لغ ُْٜ ٣غِت اُخِن ا٠ُ ا٩ؽغبٕ ٝ ٣شاْٛ كبٗٚ ٣شٝٗٚ ٣ٌٞٗٞا ُْ كبٕ ٣شٝٗٚ ًؤْٜٗ هللا ػجذٝا ثؤٕ هللا

 .  ٝعٚ ًَ ٖٓ

 

 اللمسبث البٍبوٍت:

 ( ٔٔٔآ٣خ: ) 

o رؼب٠ُ هُٞٚ ك٠ اُلؼَ رؤ٤ٗش د٫ُخ ٓب( َّ ْٞ َُّ  رَؤْره٢ ٣َ ٍ   َْٗلظ   ً  َٜب َػٖ ر َغبده  ؟(اُ٘ؾَ( ٔٔٔ) َّْٗلغه

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د)

 ٣ٌٕٞ إٔ ثؾشه ٓٞاهٖ، ك٢ ثؾشه ٌُٖ ٝاُزؤ٤ٗش اُزز٤ًش ٣غٞص ا٩مبك٢ اُزش٤ًت ك٢   

َّ ) ػ٘ٚ ا٫عزـ٘بء ك٢ ًبُغضء أٝ عضء أُنبف ْٞ َُّ  رَؤْره٢ ٣َ ٍ   َْٗلظ   ً  َٜب َػٖ ر َغبده ( ٔٔٔ) َّْٗلغه

َّ ( اُ٘ؾَ  . رؤر٢ كوبٍ ٓئٗش ٝٗلظ ٓزًش ً

o ٍَمَشةَ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هب ض٬َ   هللاَّ   َٝ بَٗذْ  هَْش٣َخ   َٓ َ٘خ   ًَ ٓه َّخ   آَ ئ٘ه َٔ ْط َب ٣َؤْره٤َٜب ٓ  ا سهْصهٜ  ْٖ  َسَؿذ   ٓه

 َِّ  ً   ٕ ب ٌَ لََشدْ  َٓ ٌَ ْه  كَ ْٗؼ  ه  ثهؤَ ٞعه  ُهجَبطَ  هللاَّ   كَؤََراهََٜب هللاَّ غ 
ُْ فه  ا ْٞ َُْخ ا ب َٝ َٔ ا ثه بٗٞ  ًَ  َٕ ٞ  َٛ(( ٕٔٔ) ٣َْقَ٘ؼ 

 (اُ٘ؼ٠ٔ٤ ؽغبّ.د) ث٬ؿ٢؟ ٝعٚ اُزشر٤ت ُٜزا

ْْ ) هّذّ اُجوشح عٞسح ك٢: ثبخز٬ف آ٣بد ص٬س ك٢ ٝسد ٛزا     ٌ َّٗ َٞ ََُْ٘جِ  َٖ  ثهَؾ٢ْء   َٝ فه  ٓه ْٞ َُْخ  ا

ٞعه  غ 
ُْ ا ـ   َٝ َْٗو َٝ  َٖ ٍه  ٓه ا َٞ ْٓ ْٗل ظه  ا٧َْ ا٧َْ َشاده  َٝ َٔ اُضَّ شه  َٝ ثَؾِّ َٝ  َٖ بثهشه٣  إٔ ٛزا ك٢ اُغجت(( ٘٘ٔ) اُقَّ

 .اُغٞع ػ٠ِ هذّ كبُخٞف ٝهزبٍ هزَ ػٖ رزٌِْ ا٣٥خ

َمَشةَ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢    ض٬َ   هللاَّ   َٝ بَٗذْ  هَْش٣َخ   َٓ َ٘خ   ًَ ٓه َّخ   آَ ئ٘ه َٔ ْط َب ٣َؤْره٤َٜب ٓ  ا سهْصهٜ  ْٖ  َسَؿذ  َِّ  ٓه  ً 

  ٕ ب ٌَ لََشدْ  َٓ ٌَ ْه  كَ ْٗؼ  ه  ثهؤَ ٞعه  ُهجَبطَ  هللاَّ   كَؤََراهََٜب هللاَّ غ 
ُْ فه  ا ْٞ َُْخ ا ب َٝ َٔ ا ثه بٗٞ  ًَ  َٕ ٞ  ا٬ٌُّ(( ٕٔٔ) ٣َْقَ٘ؼ 

 . اُغٞع كوّذّ اُغٞع ٣٘بعجٚ كبُشصم اُشصم ػٖ

٬َ٣فه ) هش٣ؼ عٞسح ك٢    ه ْْ ( ٔ) ه َش٣ْؼ   ٩ه ٜه زَبءه  سهْؽَِخَ  اه٬َ٣كه ٤ْقه  اُؾِّ اُقَّ ٤َِْْؼج ذ ٝا( ٕ) َٝ  ََٛزا َسةَّ  كَ

ُْج٤َْذه  ْْ  اَُّزه١( ٖ) ا  ٜ َٔ ْٖ  أَْهَؼ ٞع   ٓه ْْ  ع   َٜ٘ َٓ آَ َٝ  ْٖ ف   ٓه ْٞ  ٝا٧ٓٞاٍ اُزغبسح ػ٠ِ ا٬ٌُّ(( ٗ) َخ

 ٖٓ ٝآْٜٓ٘ عٞع ٖٓ كؤهؼْٜٔ) اُغٞع كوّذّ هؼبٓب   ًبٗذ رغبسرْٜ ٝأف٬   هؼبّ ٝاُزغبسح

 (.خٞف

o هَ ) ث٤ٖ اُلشم ٓب  َٖ ٘ه٤ ٓه ْئ  ٔ ِْ ٞا ُِّ ـ نُّ َ٣  ْٖ ْْ  ٓه ٛه ا أَْثَقبسه ٣َْؾلَظٞ  َٝ  ْْ َٝعٜ  ٠ًَ َرُهيَ  ك ش  ْْ  أَْص  َُٜ  َّٕ َ  اه  هللاَّ

َٔ  َخجه٤ش   َٕ  بثه ٞ َمَشةَ )ٝ( اُ٘ٞس( ٖٓ) ٣َْقَ٘ؼ  ض٬َ   هللّا   َٝ بَٗذْ  هَْش٣َخ   َٓ َ٘خ   ًَ ٓه َّخ   آ ئ٘ه َٔ ْط َب ٣َؤْره٤َٜب ُّٓ  سهْصهٜ 

ا ٖ َسَؿذ  ِّٓ  َِّ  ً   ٕ ب ٌَ لََشدْ  َٓ ٌَ ْه  كَ ْٗؼ  ٞعه  ُهجَبطَ  هللّا   كَؤََراهََٜب هللّاه  ثهؤَ غ 
ُْ فه  ا ْٞ َُْخ ا ب َٝ َٔ اْ  ثه بٗٞ  ًَ  َٕ ٞ  ٣َْقَ٘ؼ 

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ؟(اُ٘ؾَ( ٕٔٔ)

َٖ  هَ ) اُ٘ٞس آ٣خ: ا٧ٓش ٣ٞمؼ ا٣٥ز٤ٖ هشاءح    ٘ه٤ ٓه ْئ  ٔ ِْ ٞا ُِّ ـ نُّ َ٣  ْٖ ْْ  ٓه ٛه ا أَْثَقبسه ٣َْؾلَظٞ  َٝ 

 ْْ َٝعٜ  ٠ًَ َرُهيَ  ك ش  ْْ  أَْص  َُٜ  َّٕ َ  اه ب َخجه٤ش   هللاَّ َٔ َٕ  ثه ٞ َمَشةَ ) اُ٘ؾَ ٝآ٣خ( اُ٘ٞس( ٖٓ) ٣َْقَ٘ؼ  ض٬َ   هللّا   َٝ َٓ 

بَٗذْ  هَْش٣َخ   َ٘خ   ًَ ٓه َّخ   آ ئ٘ه َٔ ْط َب ٣َؤْره٤َٜب ُّٓ ا سهْصهٜ  ٖ َسَؿذ  ِّٓ  َِّ  ً   ٕ ب ٌَ لََشدْ  َٓ ٌَ ْه  كَ ْٗؼ   ُهجَبطَ  هللّا   كَؤََراهََٜب هللّاه  ثهؤَ

ٞعه  غ 
ُْ فه  ا ْٞ َُْخ ا ب َٝ َٔ اْ  ثه بٗٞ  ًَ  َٕ ٞ  كٜٞ ٛزا رلؼَ ًبٗذ ٝثبئذح هذ٣ٔخ هش٣خ ٛزٙ(( ٕٔٔ) ٣َْقَ٘ؼ 

. ًبٗذ اُز٢ اُوذ٣ٔخ اُوش٣خ رِي ٓضَ ٤ُٝغذ اُغبػخ ه٤بّ ا٠ُ ٓغزٔشح كؾبُخ اُ٘ٞس آ٣خ أٓب ربس٣خ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 أٝ ٓبم٢ أٓش ػٖ ٣زٌِْ َٛ ع٤بهٜب ك٢ ٗؤخزٛب ٝاٗٔب ا٣٥خ ٖٓ عضء ػ٠ِ ٗوق إٔ ٣٘لغ ٫

 .اُؾبٍ ك٢( ٣ق٘ؼٕٞ ثٔب خج٤ش) ٝاُضب٤ٗخ أُبم٢ ك٢ ٣ق٘ؼٕٞ ًبٗٞا ثٔب ارٕ. ٓغزوجَ

 آ٣خ (ٕٔٓ) : 

o ا٣٥خ ك٢ أٓخ اثشا٤ْٛ ثٌٕٞ أُوقٞد ٓب ( َّٕ َْ  اه ٛه٤ َٕ  اهْثَشا ب خ   ًَ َّٓ ه  هَبٗهز ب أ  َّ ْْ  َؽ٘ه٤ل ب هلله َُ َٖ  ٣َي   َٝ  ٓه

 َٖ ًه٤ ْؾشه  ٔ ُْ  (اُ٘ؼ٠ٔ٤ ؽغبّ.د) ؟(ٕٓٔ) ا

خ    ّٓ  ٝاؽذ كٌش ػ٠ِ ْٛ اُز١ اُ٘بط ٖٓ اُغٔبػخ ٓؼب٤ٜٗب ٖٓ ٓؼ٠٘، ٖٓ أًضش ُٜب اُِـخ ك٢ ا٧

ْْ ) رؼب٠ُ هبٍ ُٝزُي أٓخ ٣غٕٔٞ ٝاؽذ اػزوبد ػ٠ِ أٝ خ   َخ٤ْشَ  ً ٘ز  َّٓ ْخشهَعذْ  أ 
َّ٘بطه  أ  َٕ  ُِه ٝ ش   ٓ  رَؤْ

ٝفه  ْؼش  َٔ ُْ َٕ  ثهب ْٞ َْٜ٘ رَ ٖه  َٝ شه  َػ ٌَ ٘  ٔ ُْ َٕ  ا  ٞ٘ ٓه ر ْئ  اُذ٣ٖ ٛزا ثذخٌُْٞ ٣ؼ٢٘( ػٔشإ آٍ( ٓٔٔ) ثهبهلّله  َٝ

 اُشعَ أٝ. خِوٚ ك٢ ػِٔٚ، ك٢ أُزلشد اُشعَ ا٧ٓخ ٓؼب٤ٜٗب ٖٝٓ ا٩ع٬ّ، أٓخ ٖٓ رٌٕٞٗٞ

زّجَغ  ٔ ٌه٬. اُ  ٝا٩ٓبّ ُٚ ٗظ٤ش ٫ اُز١ اُشعَ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ اثشا٤ْٛ ػ٠ِ ٣قِؼ أُؼ٤٤ٖ٘ ٛز٣ٖ ك

َّٕ ) رؼب٠ُ هُٞٚ ٝٓ٘ٚ. أُزّجغ َْ  اه ٛه٤ َٕ  اهْثَشا ب خ   ًَ َّٓ ه  هَبٗهز ب أ  َّ  آبٓب   أ١ أٓخ ًبٕ ػج٤ذح أثٞ هبٍ( َؽ٘ه٤ل ب هلله

 .ث٤ْٜ٘ ُٚ ٗظ٤ش ٫ٞٛ ثبُ٘جٞح، ثبُشعبُخ، عٞاٙ ػٖ ٓ٘لشدا   ًبٕ. ُوٞٓٚ

 آ٣خ (ٕٔٔ) : 

o ث٤ٖ اُلشم ٓب ْ  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) ٝٗهَؼْ؟ أٗؼ 

َّٕ ) اُ٘ؾَ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ    َْ  اه ٛه٤ َٕ  اهْثَشا ب خ   ًَ َّٓ ه  هَبٗهز ب أ  َّ ْْ  َؽ٘ه٤ل ب هلله َُ َٖ  ٣َي   َٝ َٖ  ٓه ًه٤ ْؾشه  ٔ ُْ  ا

ا( ٕٓٔ) ًهش  ٚه  َؽب ٔه ْٗؼ  َ ََٛذاٙ   اْعزَجَبٙ   ٧ه َٝ ٠َ َشاه   اُه ْ   فه ْغزَوه٤  عٞسح ٝك٢ ٧ٗؼٔٚ ؽبًشا  (( ٕٔٔ) ٓ 

ْْ ) ُؤبٕ ا أََُ ْٝ َّٕ  رََش َ  أَ شَ  هللاَّ ْْ  َعخَّ  ٌ ب َُ اده  كه٢ َٓ َٝ ب َٔ ب اُغَّ َٓ أَْعجَؾَ  ا٧َْْسكه  كه٢ َٝ َٝ  ْْ  ٌ ٚ   َػ٤َِْ َٔ ٛهَشح   ٗهَؼ  ظَب

َ٘خ   ثَبهه َٝ  َٖ ٓه ْٖ  اَُّ٘بطه  َٝ َٓ   ٍ ه  كه٢ ٣ َغبده ٤ْشه  هللاَّ ـَ ْ   ثه ِْ ٫َ  ػه ٫َ  ٛ ذ ٟ َٝ ٘ه٤ش   ًهزَبة   َٝ  ٢ٛ َٛ ٗهؼٔٚ(( ٕٓ) ٓ 

 ٝاؽذح؟ ٗهَؼْ

 ّْخ عٔغ أٗؼ  ٫ٝ ر ؾٌش إٔ ٣ٌٖٔ ٫ٝ رؾق٠ ٫ رؼب٠ُ هللا ٝٗؼْ. ًضشح عٔغ ٗهؼْ أكؼ َ، ٝصٕ ػ٠ِ هِه

 ٧ٗٚ رُي ػ٠ِ كٔذؽٚ اُ٘هؼْ ٖٓ اُو٤َِ أ١ ا٧ٗؼْ ؽٌش أٗٚ ػ٠ِ اثشا٤ْٛ ٓذػ رؼب٠ُ كبهلل ؽٌشٛب ٗغزط٤غ

 هللا ٧ٗؼْ ؽبًشا   ًبٕ ٧ٗٚ اثشا٤ْٛ ػ٠ِ كؤص٠٘ ر ؾق٠ ٫ اُز٢ رؼب٠ُ هللا ٗهَؼْ ٣ؾٌش إٔ ٧ؽذ ٣ٌٖٔ ٫

 ٛٞ عجبؽٝا٩. ر ؾق٠ ٫ ٝثبه٘خ ظبٛشح ٗؼٔب   أعجؾ ٌُٝ٘ٚ أٗؼٔب   ػ٤ِ٘ب ٣غجؾ ُْ رؼب٠ُ ٝهللا. رؼب٠ُ

َّب) ا٩ٗغبٕ عٞسح ك٢ رؼب٠ُ هبٍ. ؼْاُ٘ه  رًش ك٢ ا٩كبمخ ََ  ََٛذ٣َْ٘بٙ   اٗه جه٤ ب اُغَّ َّٓ ا اه ًهش  ب َؽب َّٓ اه ا َٝ س  لٞ  ًَ (ٖ ))

 رؼب٠ُ ٝهللا ٗؼِْ ٝٓب٫ ٗؼِْ ٓب ٜٓ٘ب ٓغزذ٣ٔخ ٗهؼْ ٝرٞعذ. اٌُلش ك٢ ٓجبُؾ ٝاٌُلٞس كبػَ اعْ ؽبًشا  

 .ٗؼٔخ رارٚ ثؾذ ٝٛٞ ثبُِغبٕ ٗؾٌش ؽٌشٗب ُٝٞ اٌُض٤شح ثبُ٘ؼْ ػ٤ِ٘ب أكبك

 آ٣خ (ٕٔٗ) :  

o ًض٤شا   رزٌشس آ٣خ ( َّْ ٠َ ص  ْ اُه  ٌ ْْ  َسثِّ  ٌ ؼ  ْشعه َّٓ ْ ٌ َجِّئ  ب ك٤َ٘  َٔ ْْ  ثه ٘ز  ٚه  ً  َٕ  كه٤  ٓشح( ا٧ٗؼبّ( ٗٙٔ) رَْخزَِهلٞ 

َّْ ) ٣ؼِٕٔٞ ٝٓشح ث٤ٌْ٘ ٣ؾٌْ ثبمبكخ رؤر٢ ٠َ ص  ٌ ْ اُه ْْ  َسثِّ  ٌ ؼ  ٌ ْ َّْٓشعه َجِّئ  ب ك٤َ٘  َٔ ْْ  ثه ٘ز   ً  َٕ  ِٞ َٔ ( 1) رَْؼ

 (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اٌُش٣ْ؟ اُوشإٓ ك٢ ٝاُلقَ اُؾٌْ ث٤ٖ اُلشم ٝٓب ؟(اُضٓش

 ُْ كوو( خزِلٕٞك٤ٚ ر ً٘زْ ٔبث) هبٍ ا٫خز٬ف رًش كوو ٣ؼِٕٔٞ ًبٗٞا ك٤ٔب ٣ؾٌْ ٓشح ٣وَ ُْ   

 اُغئاٍ ٖٓ ا٧ٍٝ اُؾن ارٕ ٣خزِلٕٞ هبٍ ٝاٗٔب ٣قذكٕٞ ٫ٝ ٣ؼِٕٔٞ ٣وَ ُْ آخش ؽ٤ئب   ٣زًش

 . فؾ٤ؼ ؿ٤ش
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ٕ ٣ٌٕٞ ٧ٗٚ أؽذ ٝاُلقَ اُونبء اُؾٌْ ٝاُلقَ، اُؾٌْ ث٤ٖ ُِلشم ٗؤر٢    ْٞ  إٔ أؽذٛٔب، ثَ

 رٌٕٞ ث٤ْٜ٘ ٣لقَ اُوشإٓ ك٢ ٣وٍٞ ُٔب كبرٕ أؽذ اُلقَ ارٕ ؽبعض كبفَ ث٤ٜ٘ٔب ٣ٌٕٞ

 ِٓخ ك٢ ٣ٌٕٞ ٝهذ ك٬ اُؾٌْ أٓب اُ٘بس ا٠ُ ٝا٥خش اُغ٘خ ا٠ُ أؽذْٛ ٣زٛت ًؤٕ أثؼذ أُغبكخ

هَبَُذه : )أٓضِخ ٗنشة ٝاؽذح، د   َٝ  َٜٞ٤ُْ هَبَُذه  َؽ٢ْء   َػ٠ََِ  اََُّ٘قبَسٟ ٤ََُْغذه  ا  ٤ََُْغذه  اََُّ٘قبَسٟ َٝ

د    َٜٞ٤ُْ ْْ  َؽ٢ْء   َػ٠َِ ا  ٛ َٝ  َٕ ٌهزَبةَ  ٣َْزِٞ  ُْ َزُهيَ  ا ًَ  ٍَ َٖ  هَب ٣ َٕ  ٫َ  اَُّزه ٞ  ٔ ََ  ٣َْؼَِ ْض ْْ  ٓه ٜه ُه ْٞ ْ   كَبهلّل   هَ  ٌ ْْ  ٣َْؾ َّ  ث٤ََْٜ٘  ْٞ َ٣ 

خه  َٓ ُْوه٤َب ب ا َٔ اْ  كه٤ بٗٞ  ٚه  ًَ َٕ  كه٤  ا٤ُٜٞد ٝاؽذح عٜخ ا٠ُ ٓؼب   ٣زٛجٕٞ ٛئ٫ء( اُجوشح( ٖٔٔ) ٣َْخزَِهلٞ 

ب. )كقَ ك٤ٚ ك٤ِظ اُ٘بس ا٠ُ ٝا٥خش اُغ٘خ ا٠ُ أؽذٛٔب ٤ُظ ٬ًٛٔب ٝاُ٘قبسٟ َٔ َّ ََ  اٗه ؼه  ع 

َٖ  َػ٠َِ اُغَّْجذ   ٣ اْ  اَُّزه ٚه  اْخزََِلٞ  َّٕ  كه٤ اه ْ   َسثَّيَ  َٝ  ٌ ْْ  ٤ََُْؾ َّ  ث٤ََْٜ٘  ْٞ خه  ٣َ َٓ ُْوه٤َب ب ا َٔ اْ  كه٤ بٗٞ  ٚه  ًَ َٕ  كه٤  ٣َْخزَِهلٞ 

 ٓغ ٝاؽذح عٜخ ا٠ُ ٓؼب   ٣زٛجٕٞ ًِْٜٝ ا٤ُٜٞد، ْٝٛ ٝاؽذح ِٓخ ك٢ اخز٬ف( اُ٘ؾَ( ٕٗٔ)

َٖ . )ثؼل ٣ اَُّزه ٝا َٝ ٖ ارََّخز  ٚه  ٓه ٝٗه ُه٤َبء د  ْٝ ب أَ َٓ  ْْ َٗب اه٫َّ  َْٗؼج ذ ٛ  ثٞ  ٠َ ُه٤ وَشِّ ه  اُه ُْل٠َ هللاَّ َّٕ  ص  َ  اه ْ   هللاَّ  ٌ ْْ  ٣َْؾ  ث٤ََْٜ٘ 

ب كه٢ َٓ  ْْ ٚه  ٛ  َٕ  كه٤ َّٕ . )ٝاؽذح عٜخ ا٠ُ ٣زٛجٕٞ ًِْٜ( اُضٓش( ٖ) ٣َْخزَِهلٞ  َٖ  اه ٣ ا اَُّزه  ٞ٘ َٓ َٖ  آ ٣ اَُّزه َٝ 

ٝا َٖ  َٛبد  بثهئه٤ اُقَّ اََُّ٘قبَسٟ َٝ ٞطَ  َٝ غ  َٔ ُْ ا َٝ  َٖ ٣ اَُّزه ً ٞا َٝ َّٕ  أَْؽَش َ  اه َ   هللاَّ ْْ  ٣َْلقه َّ  ث٤ََْٜ٘  ْٞ خه  ٣َ َٓ ُْوه٤َب َّٕ  ا َ  اه  هللاَّ

َِّ  َػ٠َِ ٜه٤ذ   َؽ٢ْء   ً   ارٕ ٓخزِلخ كئبد كْٜ ٝاؽذح عٜخ ا٠ُ ٣زٛجٕٞ ٫ ٛئ٫ء( اُؾظ( 1ٔ) َؽ

 رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ أُلغشٕٝ هبٍ ُٝزُي. أؽذ ك٤ٌٕٞ ٝكقَ ؽٌْ اُؾٌْ ٣زنٖٔ اُلقَ. ٣لقَ

َِْ٘ب) َعَؼ َٝ  ْْ  ْٜ٘ خ   ٓه َّٔ َٕ  أَئه ْٜذ ٝ شهَٗب ٣َ ْٓ ب ثهؤَ َّٔ ٝا َُ ا َفجَش  بٗٞ  ًَ َب َٝ َٕ  ثهآ٣َبر٘ه  ٞ ه٘ه  ٞ٣ (ٕٗ ) َّٕ َٞ  َسثَّيَ  اه  ٛ   َ  ٣َْلقه

 ْْ َّ  ث٤ََْٜ٘  ْٞ خه  ٣َ َٓ ُْوه٤َب ب ا َٔ ا كه٤ بٗٞ  ٚه  ًَ َٕ  كه٤  ٝث٤ٖ ٝأْٜٓٔ ا٧ٗج٤بء ث٤ٖ اُلقَ هبُٞا( اُغغذح( ٕ٘) ٣َْخزَِهلٞ 

ٕ ك٤ٚ ٌُٖ ؽٌْ اُلقَ كبرٕ. ٝأُؾش٤ًٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ْٞ  ك٢ هبٍ ُزا ٌٓبٕ ا٠ُ رزٛت عٜخ ًَ ثَ

ٕه ) ؿ عٞسح ب َٔ ـ٠َ َخْق َ٘ب ثَ ٌ ْ ثَْؼل   َػ٠َِ ثَْؼن  َُْؾنِّ  ث٤َََْ٘٘ب كَبْؽ ٫َ  ثهب وْ  َٝ  ؽٌْ ٛزا(( ٕٕ) ر ْؾطه

 .هنبء

  (1ٕٔ) آ٣خ :  

o ؟(٣ٌٔشٕٝ ٓٔب م٤ن ك٢ ري ٫ٝ) رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢( رٌٖ) ٕٗٞ ؽزف ك٢ اُج٤ب٤ٗخ أُِغخ ٓب 

  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د)

 ؽ٢ء اُلؼَ ٖٓ ٣ؾقَ ٫ إٔ ػ٠ِ ثوٞح ا٢ُٜ٘ ٓ٘ٚ رطِت أ١ ري ٫ روٍٞ ػ٘ذٓب ا٢ُٜ٘ ك٢   

ْٕ : )ٓضبٍ اه َٝ  ْْ اْ  َػبهَْجز  َه  كََؼبههجٞ  ْض ٔه ب ثه ٞههْجزْ  َٓ ٚه  ػ  َُئٖه ثه َٝ  ْْ َٞ  َفجَْشر  َٖ  َخ٤ْش   َُٜ  بثهش٣ قَّ ُِِّ (ٕٔٙ )

اْفجهشْ  ب َٝ َٓ ىَ  َٝ ٫َ  ثهبهلّله  اه٫َّ  َفْجش  َٝ  ْٕ ْْ  رَْؾَض ٜه ٫َ  َػ٤َِْ ب َم٤ْن   كه٢ رَي   َٝ َّٔ ِّٓ  َٕ ٝ ٌ ش  ْٔ ( اُ٘ؾَ( 1ٕٔ) ٣َ

 ٝهبٍ ثؾٔضح ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّ ٓشّ  ػ٘ذٓب أ ؽذ ٓؼشًخ ثؼذ ٗضُذ أٜٗب ٓؼشٝكخ ا٣٥خ ٛزٙ

 ٫ٝ رٔبٓب   ٗلغي ٖٓ ا٧ٓش ٛزا آغؼ أ١( ري ٫ٝ) ا٣٥خ رؼب٠ُ هللا كؤٗضٍ ثغجؼ٤ٖ ٧ٓضِٖ ٝهللا

 آ٣خ ك٢ رؼب٠ُ هبٍ. رٔبٓب   ٗلغي ٖٓ ا٧ٓش ٛزا اؽزف ُٚ ر٣ٜٖٞ ٝٛزا ؽ٤ئب   ٓ٘ٚ رجو٢ ٫ٝ ثٚ رلٌش

َْ : )أخشٟ ٝا ه  ٤ش  ٝا ا٧َْْسكه  كه٢ عه ٤ْقَ  كَبٗظ ش  ًَ  َٕ ب َٖ  َػبههجَخ   ًَ ٤ ٓه ْغشه  ٔ ُْ ٫َ ( 9ٙ) ا َٝ  ْٕ ْْ  رَْؾَض ٜه  َػ٤َِْ

 ٫َ َٝ ٖ ٌ ب َم٤ْن   كه٢ رَ َّٔ ِّٓ  َٕ ٝ ٌ ش  ْٔ  ػْ ؽٔضح ٓضَ ٤ُظ ٛزا ا٧سك ك٢ رٔؾ٢( اَُ٘ٔ( 1ٓ) ٣َ

 ُز٣ٜٖٞ ٣ؾقَ ٫ إٔ هِت ٛ٘بى. أُ٘ضُخ ثزِي ا٢ُٜ٘ ٣ٌٕٞ ك٬ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْف٠ِ  اُشعٍٞ

 ؽ٤ئب   ٓ٘ٚ ٣ؾقَ ُْ ثؾ٤ش اُ٘ل٢ ؽقٍٞ ك٢ ٣ٞؿَ ُٔب اُ٘ل٢ ك٢ ؽز٠. ػ٤ِٚ ٝرخل٤لٚ ا٧ٓش

ٕ   أ٠ََّٗ هَبَُذْ ) ٓش٣ْ هٍٞ( ري) ٣وٍٞ ٞ ٌ ّ   ُه٢ ٣َ ٬َ ْْ  ؿ  َُ َغْغ٘ه٢ َٝ ْٔ ْْ  ثََؾش   ٣َ َُ ٤ّ ب أَى   َٝ ـه ( ٓش٣ْ( ٕٓ) ثَ

 ٓوذٓبد ٫ ؽ٢ء ٓ٘ٚ ٣ؾقَ ُْ رٔبٓب   ٗل٢ أف٬ ، ٣زْ ُْ اُلؼَ ٛزا، ٖٓ ؽ٢ء ٣ؾقَ ُْ أ١

زٚ ا٧ٓش ؽ٢ء، ٫ٝ ثٞادس ٫ٝ ٓؼوجبد ٫ٝ ّٓ ْْ ) هبٍ صًش٣ب ٓغ. ٓ٘ل٢ ثش َُ َٝ ٖ ً َػبئهيَ  أَ  َسةِّ  ثهذ 
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 ٓبئخ ًِٜب رؤر٢ ًبٗذ َٛ ٣ذػٞ ًبٕ ػ٘ذٓب ٗؼِْ ٫ ٗؾٖ رِي ثٔضَ ٤ُغذ( ٓش٣ْ( ٗ) َؽوه٤ّ ب

َّٕ . )رِي ٓضَ ٤ُغذ ٢ٛ ٜٓ٘ب هغْ ٣ؤر٢ أّ ثبُٔبئخ َْ  اه ٛه٤ َٕ  اهْثَشا ب خ   ًَ َّٓ ه  هَبٗهز ب أ  ّ ْْ  َؽ٘ه٤ل ب هلله َُ َٖ  ٣َي   َٝ  ٓه

 َٖ ًه٤ ْؾشه  ٔ ُْ ْْ ) ٝهبٍ( اُ٘ؾَ( ٕٓٔ) ا ٖ ٗ ْطلَخ   ٣َي   أََُ ٘ه٢   ِّٓ َّٓ ٠َ٘ ْٔ  هٞس ك٢ ٛزا( اُو٤بٓخ( 1ٖ) ٣ 

 ٣ؾزبط ٝاٗٔب ثؼذ فبس ٓب( ٗطلخ ٣ٌٖ أُْ) ا٩ٗغبٕ ػ٠ِ رؼب٠ُ هبٍ ُٔب اُلؼَ، ٣ٌزَٔ ُْ اُز٣ٌٖٞ

 ٣ٌزَٔ ُْ كوو، اُشعَ ٓبء اُ٘طلخ ٧ٕ كوو هغْ ٛٞ أ١ ٣ي ُْ ٓنـخ، ٤ُق٤ش ثبُج٣ٞنخ ٤ُِزو٢

٢ََّ  ٣َب. )اُلؼَ اًزَٔ اُخِن اًزَٔ ارا اُج٣ٞنخ، اُزو٠ ارا ا٫ ٣ٌزَٔ ٫ٝ ثؼذ َب ث٘  َّٜ ٍَ  رَي   إه اٗه ْضوَب  ٓه

ْٖ  َؽجَّخ   ِّٓ   ٍ ٌ ٖ َخْشَد ْٝ  َفْخَشح   كه٢ كَزَ اده  كه٢ أَ َٝ ب َٔ ْٝ  اُغَّ َب ٣َؤْده  ا٧َْْسكه  كه٢ أَ َّٕ  هللاَّ   ثٜه َ  اه ٤ق   هللاَّ  َُطه

 ُْ ا٠ُٝ٧(. كزٌٖ) اُضب٤ٗخ ك٢ ٝأصجزٜب إُ٘ٞ ثؾزف( ري) هبٍ ا٠ُٝ٧ ك٢( ُؤبٕ( ٙٔ) َخجه٤ش  

 .إُ٘ٞ كبعزوّشد ٝاعزوّشد ٌٓبٗب   ُٜب رًش اُضب٤ٗخ ث٤٘ٔب ٌٓبٕ ُٜب ٣زًش

 (7ٕٔ) آ٣خ : 

o رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ٓشح ٝاُلؼ٤ِخ ٓشح ا٫ع٤ٔخ اُق٤ـخ اعزخذاّ د٫ُخ ٓب ( َّٕ غَ  هللّاَ  اه َٓ  َٖ ٣  ارَّوَٞاْ  اَُّزه

 َٖ ٣ اَُّزه َّٝ  ْٛ  َٕ  ٞ٘ ْؾغه  (اُغبٓشائ٠ كبمَ.د) اُ٘ؾَ؟  {7ٕٔ} ُّٓ

 اروٞا اُز٣ٖ ٓغ) أٝ( ٓؾغٕ٘ٞ ْٛ اُز٣ٖ ٝٓغ: )٣وَ ُْ ُٔبرا ٝٗغؤٍ اؽزٔب٫د ك٤ٜب ا٣٥خ ٛزٙ   

 ؟(ٓؾغٕ٘ٞ ْٛ اُز٣ٖ

ٍّ  ٛزا ٧ٕ( ٓؾغٕ٘ٞ ْٛ اُز٣ٖ ٝٓغ) ٣وَ ُْ     ٓغ) ٣وَ ُْٝ .ٓخزِلزبٕ فلزبٕ أٜٗٔب ػ٠ِ ٣ذ

 ٝارا( ٓغ هللا إ) عبءد ٌُٖ. ٝاؽذ ف٘ق أٜٗٔب ػ٠ِ ٣ذٍ كٜزا( ٓؾغٕ٘ٞ ْٛ اُز٣ٖ اروٞا اُز٣ٖ

ْٕ ) عجوزٜب اُز٢ ا٣٥خ ك٢ ٗظشٗب اه َٝ  ْْ اْ  َػبهَْجز  َه  كََؼبههجٞ  ْض ٔه ب ثه ٞههْجزْ  َٓ ٚه  ػ  َُئٖه ثه َٝ  ْْ َٞ  َفجَْشر   َخ٤ْش   َُٜ 

 َٖ بثهش٣ قَّ  كوذ ثٚ ػٞهت ٓب ٣ٔضَ ػبهت ٖٓ ثٔؼ٠٘( ػبهجزْ ٓب ثٔضَ) رؼب٠ُ كوُٞٚ{( ٕٙٔ} ُِِّ

 ٖٓ ٛٞ ٝاُقجش( ػبهجزْ ٝإ) ٖٓ أكنَ ٛزٙ( ُِقبثش٣ٖ خ٤ش ُٜٞ فجشرْ ُٝئٖ) ٝهُٞٚ ارو٠،

 ٓؾغٕ٘ٞ ْٛ كبُز٣ٖ. أٓشى ؽ٤ش ٣لزوذى ٫ٝ ٜٗبى ؽ٤ش هللا ٣شاى ٫ إٔ ٢ٛ ٝاُزوٟٞ. ا٩ؽغبٕ

 .أُؾغ٤ٖ٘ فلخ ك٢ اُضجٞد ػ٠ِ اُذاُخ ا٫ع٤ٔخ ثبُغِٔخ كغبء اروٞا اُز٣ٖ ٖٓ أػ٠ِ ؽبُخ ْٛ
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 المىبسبت بٍه افتتبحٍت السىرة وخبتمتهب:

 ٝاُذػٞح د٣٘ٚ ارجبع ٖٓ ثذ ك٬ ٓؾبُخ ٫ آد هللا كؤٓش" هللا أٓش أر٠" ا٥خش ا٤ُّٞ ػٖ ثبُؾذ٣ش اُغٞسح اكززؾذ   

 رج٤ِؾ ػ٠ِ اُقجش ٓغ" اُؾغ٘خ ٝأُٞػظخ ثبُؾٌٔخ سثي عج٤َ ا٠ُ ادع" رؼب٠ُ ثوُٞٚ ا٣٥بد خزٔذ ُزا ا٤ُٚ

 ٓغ ٤ُز٘بعت اُغٞسح ثٚ اكززؾذ اُز١ اُشئ٤ظ أُؾٞس ٝٛٞ ٝرؤ٤٣ذا ، ٗقشا   أُٞؽذ٣ٖ ٓغ هللا ٓؼ٤خ ُزٌٕٞ اُذػٞح

 .هش٣ت هللا ؽبء إ كبُ٘قش هش٣ت هللا ٝٝػذ" ٓؾغٕ٘ٞ ْٛ ٝاُز٣ٖ اروٞا اُز٣ٖ ٓغ هللا إ" خبرٔزٜب
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